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1. Introdución

Esta programación didáctica está pensada para ser levada a cabo dende a área de ciencias da natureza nun centro
público de educación infantil e primaria, situado no Concello de Betanzos. Formado por case un milleiro de alumnos e
alumnas dos Concellos de Betanzos, Paderne e Coirós fundamentalmente, distribuídos en 42 unidades (11 de E.
Infantil e 31 de e. Primaria).

O alumnado para o cal se elaborou dita programación atópase no quinto curso da etapa, polo que conta con dez anos
de idade aproximadamente.  Hai  que destacar que dentro deste alumnado atópase alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo, para os cales se recollen nesta programación medidas específicas.

A situación do centro permítenos aproveitar a infinidade de recursos que nos oferta a contorna onde se atopa, como
poden ser os ecosistemas de praia, monte, lagoas, etc. Así como as instalacións do mesmo, como é o caso da horta
escolar ou o laboratorio.

Estes recursos espaciais permitirán traballar de forma intradisciplinar os catro bloques de contidos que forman a
materia, o bloque número 1, "Cultura Científica"; o bloque número 2, "A vida no noso planeta"; o bloque número 3,
"Materias, forzas e enerxía"; e o bloque número 4, "Tecnoloxía e dixitalización".

Así, o alumnado adquirirá conceptos, destrezas e actitudes relacionadas co coñecemento e a organización dos seres
vivos, a materia, as forzas e as formas de enerxía; o respecto cara aos seres vivos e a súa contorna a favor da
consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. Por outra banda, o avance das tecnoloxías e a súa
influencia na vida cotiá, fai preciso que o alumnado coñeza as tecnoloxías que o rodea e faga un uso seguro, eficaz e
responsable das mesmas.

Todo isto levarase a cabo nas 6 unidades didácticas que conforman esta programación, quedando dúas unidades en
cada trimestre, tal e como se especifica no punto 3.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Expor  e  dar  resposta  a  cuestións
científicas  sinxelas,  util izando  diferentes
técnicas,  instrumentos  e  modelos  propios  do
pensamento  científico,  para  interpretar  e
explicar  feitos  e  fenómenos  que  ocorren  no
medio natural.

1-2-3 2-4 1-2 4

OBX2 -  Coñecer e tomar conciencia do propio
corpo,  así  como das  emocións  e  sentimentos
propios  e  alleos,  aplicando  o  coñecemento
científico, para desenvolver hábitos saudables e
para conseguir  o benestar físico,  emocional  e
social.

5 1-2-3 3

OBX3  -  Identificar  as  características  dos
diferentes  elementos  ou  sistemas  do  medio
natural,  analizando  a  súa  organización  e
propiedades,  e  establecendo  relacións  entre
estes, para recoñecer o seu valor, conservalo,
melloralo e emprender accións para o seu uso
responsable.

1-2-4-5 1 4 1 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Identificar as causas e consecuencias da
intervención humana na contorna, para mellorar
a  capacidade  de  afrontar  problemas,  buscar
solucións  e  actuar  de  maneira  individual  e
cooperativa na súa resolución, e para poñer en
práctica  est i los  de  vida  sustentables  e
consecuentes  co  respecto,  o  coidado  e  a
protección das persoas e do planeta.

5 2-5 4 1-3-4 1

OBX5 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais
de forma segura, responsable e eficiente, para
buscar información, comunicarse e traballar de
maneira individual, en equipo e en rede, e para
reelaborar e crear contido dixital de acordo coas
necesidades dixitais do contexto educativo.

3 4 1-2-3-4-
5 4

OBX6  -  Resolver  problemas  a  través  de
proxectos  de  deseño  e  da  aplicación  do
pensamento  computacional ,  para  xerar
cooperativamente  un  produto  creativo  e
innovador  que  responda  a  necesidades
concretas.

3-4 5 3-4-5 1-3 4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XOS SERES VIVOS1 18

A unidade aborda os aspectos máis
importantes sobre a estrutura e
organización dos seres vivos, as súas
características e os diferentes reinos onde
podemos clasificalos.

10

XSON UNHA PLANTA?2 18

Ao longo da unidade abordarase a
importancia da fotosíntese para a vida dos
seres vivos, así como as características
máis importantes das plantas e as súas
funcións vitais.

10

SON UN ANIMAL X3 18

Nesta unidade acercaremos ó alumnado ao
coñecemento e profundidade das
características propias dos animais e as
funcións vitais que estes realizan, tendo en
conta os animais  autóctonos da nosa
comunidade autónoma.

15

ONDE VIVEN OS SERES VIVOS? X4 18

O núcleo motivador da unidade son as
relacións que establecen os seres vivos
entre eles e co medio que os rodea, así
como a relación do ser humano cos
ecosistemas e o seu coidado e
conservación.

15

XENERXÍA E MATERIA5 17

As propiedades da materia, as fontes de
enerxía renovables e non renovables, a súa
transformación e a influencia na vida cotiá
do alumnado serán os contidos a tratar na
unidade correspondente.

25
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XNOVAS TECNOLOXÍAS6 16

Durante esta última unidade, o alumando
coñecerá as características e funcións das
máquinas simples e compostas, así como o
funcionamento das novas tecnoloxías e a
súa importancia na sociedade actual.

25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

OS SERES VIVOS

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.3 - Deseñar e realizar experimentos guiados, de
forma individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e modelos, empregando os
instrumentos e dispositivos apropiados de forma
segura, rexistrando correctamente as observacións e
medicións realizadas.

Deseñar e realizar experimentos de
maneira guiada, empregando
instrumentos e dispositivos apropiados
de forma segura e rexistrando datos
sinxelos.

CA1.4 - Analizar a información e os resultados
obtidos, comunicando as conclusións das
investigacións, utilizando linguaxe científica e
explicando os pasos seguidos.

Analizar e comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos.

CA2.1 - Coñecer a estrutura e organización dos seres
vivos identificando as súas características e funcións.

Coñecer a estrutura e organización dos
seres vivos e as súas características.

CA2.2 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades¿dos elementos
do¿medio natural a través de metodoloxías de
indagación¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar e clasificar ós seres vivos nos
reinos segundo as súas características.

CA4.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede,
reelaborando e creando contidos dixitais sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a búsqueda de información e
creación de contidos dixitais.

CA4.4 - Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos de acordo con técnicas sinxelas de
proxectos de deseño e pensamento computacional,
mediante estratexias básicas de xestión de
proxectos cooperativos.

Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos empregando diferentes
estatexias de forma guiada.

CA4.5 - Desenvolver un produto final que dea
solución a un problema de deseño, probando en
equipo diferentes prototipos ou solucións dixitais e
utilizando de forma segura e guiada as ferramentas,
dispositivos, técnicas e materiais adecuados.

Desenvovler un prodcuto final utilizando
ferramentas e dispositivos sinxelos de
forma guiada.

13/01/2023 09:18:29 Páxina 23de5



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 10

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre un tema específico relacionado co
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar prediccións
razoadas a través da observación.

CA1.2 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo
léxico científico básico, utilizándose en
investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar, seleccionar e contrastar
información de forma guiada, adquirindo
léxico científico básico para as súas
investigacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade, a iniciativa, a constancia e o sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións enunciando hipóteses.

- Vocabulario científico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procura de información a través de diferentes fontes, de maneira individual e en equipo.

- Experimentación sobre cuestións científicas relacionadas coas necesidades actuais da sociedade.

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos¿).

- Comunicación dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes (textos orais
ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Estrutura e niveis de organización dos seres vivos: tipos de células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas.

- Os reinos da natureza desde unha perspectiva xeral e integrada a partir do estudo e análise das características de
diferentes ecosistemas. Os seres vivos: características, clasificación e tipos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Estratexias de procura de información seguras e eficientes en Internet (valoración, discriminación, selección,
organización e propiedade intelectual).

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- Regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet e para protexer a contorna dixital persoal de
aprendizaxe.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto e estratexias para resolver problemas na comunicación dixital.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia tecnolóxica, acceso a contidos
inadecuados¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Iniciación ás fases do pensamento computacional (creación de esquemas ou diagramas sinxelos para planificar
accións, descomposición dunha tarefa en partes máis sinxelas, desenvolvemento de diferentes estratexias para a
resolución dun problema).

- Técnicas para potenciar o traballo cooperativo, a cohesión de grupo e a resolución pacífica de conflitos.

- Estratexias en situacións de incerteza: adaptación e cambio de estratexia cando sexa necesario, e valoración do
erro propio e o dos demais como oportunidade de aprendizaxe.
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Contidos

- Linguaxe sinxela de programación por bloques e as relacións lóxicas entre eles (executar movementos, sensores,
motores, impresión 3D¿).

2

Título da UDUD

SON UNHA PLANTA?

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.3 - Deseñar e realizar experimentos guiados, de
forma individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e modelos, empregando os
instrumentos e dispositivos apropiados de forma
segura, rexistrando correctamente as observacións e
medicións realizadas.

Deseñar e realizar experimentos de
maneira guiada, empregando
instrumentos e dispositivos apropiados
de forma segura e rexistrando datos
sinxelos.

CA1.4 - Analizar a información e os resultados
obtidos, comunicando as conclusións das
investigacións, utilizando linguaxe científica e
explicando os pasos seguidos.

Analizar e comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos.

CA2.2 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades¿dos elementos
do¿medio natural a través de metodoloxías de
indagación¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar e clasificar as plantas segundo
as súas características.

CA4.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede,
reelaborando e creando contidos dixitais sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a búsqueda de información e
creación de contidos dixitais sinxelos.

CA4.4 - Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos de acordo con técnicas sinxelas de
proxectos de deseño e pensamento computacional,
mediante estratexias básicas de xestión de
proxectos cooperativos.

Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos empregando diferentes
estatexias de forma guiada.

CA4.5 - Desenvolver un produto final que dea
solución a un problema de deseño, probando en
equipo diferentes prototipos ou solucións dixitais e
utilizando de forma segura e guiada as ferramentas,
dispositivos, técnicas e materiais adecuados.

Desenvovler un prodcuto final utilizando
ferramentas e dispositivos sinxelos de
forma guiada.

TI 10

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre un tema específico relacionado co
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar prediccións
razoadas a través da observación.

CA1.2 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo
léxico científico básico, utilizándose en
investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar, seleccionar e contrastar
información de forma guiada, adquirindo
léxico científico básico para as súas
investigacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Fomento da curiosidade, a iniciativa, a constancia e o sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións enunciando hipóteses.

- Vocabulario científico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procura de información a través de diferentes fontes, de maneira individual e en equipo.

- Experimentación sobre cuestións científicas relacionadas coas necesidades actuais da sociedade.

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos¿).

- Comunicación dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes (textos orais
ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Características propias das plantas que permiten a súa clasificación en relación coa súa capacidade adaptativa ao
medio e a realización das funcións vitais: obtención de enerxía, relación coa contorna e perpetuación da especie. A
importancia da fotosíntese para a vida na terra. Plantas autóctonas de Galicia.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Estratexias de procura de información seguras e eficientes en Internet (valoración, discriminación, selección,
organización e propiedade intelectual).

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- Regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet e para protexer a contorna dixital persoal de
aprendizaxe.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto e estratexias para resolver problemas na comunicación dixital.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia tecnolóxica, acceso a contidos
inadecuados¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Iniciación ás fases do pensamento computacional (creación de esquemas ou diagramas sinxelos para planificar
accións, descomposición dunha tarefa en partes máis sinxelas, desenvolvemento de diferentes estratexias para a
resolución dun problema).

- Técnicas para potenciar o traballo cooperativo, a cohesión de grupo e a resolución pacífica de conflitos.

- Estratexias en situacións de incerteza: adaptación e cambio de estratexia cando sexa necesario, e valoración do
erro propio e o dos demais como oportunidade de aprendizaxe.

- Linguaxe sinxela de programación por bloques e as relacións lóxicas entre eles (executar movementos, sensores,
motores, impresión 3D¿).

3

Título da UDUD

SON UN ANIMAL

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.3 - Deseñar e realizar experimentos guiados, de
forma individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e modelos, empregando os
instrumentos e dispositivos apropiados de forma
segura, rexistrando correctamente as observacións e
medicións realizadas.

Deseñar e realizar experimentos de
maneira guiada, empregando
instrumentos e dispositivos apropiados
de forma segura e rexistrando datos
sinxelos.

CA1.4 - Analizar a información e os resultados
obtidos, comunicando as conclusións das
investigacións, utilizando linguaxe científica e
explicando os pasos seguidos.

Analizar e comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos.

CA2.2 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades¿dos elementos
do¿medio natural a través de metodoloxías de
indagación¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar e clasificar os animais segundo
as súas características.

CA4.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede,
reelaborando e creando contidos dixitais sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a búsqueda de información e
creación de contidos dixitais sinxelos.

CA4.4 - Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos de acordo con técnicas sinxelas de
proxectos de deseño e pensamento computacional,
mediante estratexias básicas de xestión de
proxectos cooperativos.

Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos empregando diferentes
estatexias de forma guiada.

TI 10

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre un tema específico relacionado co
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar prediccións
razoadas a través da observación.

CA1.2 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo
léxico científico básico, utilizándose en
investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar, seleccionar e contrastar
información de forma guiada, adquirindo
léxico científico básico para as súas
investigacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade, a iniciativa, a constancia e o sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións enunciando hipóteses.

- Vocabulario científico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procura de información a través de diferentes fontes, de maneira individual e en equipo.

- Experimentación sobre cuestións científicas relacionadas coas necesidades actuais da sociedade.

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos¿).

- Comunicación dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes (textos orais
ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Características propias dos animais que permiten a súa clasificación e diferenciación en subgrupos relacionados
coa súa capacidade adaptativa ao medio e a realización das funcións vitais: obtención de enerxía, relación coa
contorna e perpetuación da especie. Animais autóctonos de Galicia.
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Contidos

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Estratexias de procura de información seguras e eficientes en Internet (valoración, discriminación, selección,
organización e propiedade intelectual).

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para recoller e comunicar información (formato de texto, axuste de
páxina, inserción de imaxes¿). Xestión de arquivos.

- Regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet e para protexer a contorna dixital persoal de
aprendizaxe.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto e estratexias para resolver problemas na comunicación dixital.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia tecnolóxica, acceso a contidos
inadecuados¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Iniciación ás fases do pensamento computacional (creación de esquemas ou diagramas sinxelos para planificar
accións, descomposición dunha tarefa en partes máis sinxelas, desenvolvemento de diferentes estratexias para a
resolución dun problema).

- Técnicas para potenciar o traballo cooperativo, a cohesión de grupo e a resolución pacífica de conflitos.

- Estratexias en situacións de incerteza: adaptación e cambio de estratexia cando sexa necesario, e valoración do
erro propio e o dos demais como oportunidade de aprendizaxe.

4

Título da UDUD

ONDE VIVEN OS SERES VIVOS?

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.3 - Deseñar e realizar experimentos guiados, de
forma individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e modelos, empregando os
instrumentos e dispositivos apropiados de forma
segura, rexistrando correctamente as observacións e
medicións realizadas.

Deseñar e realizar experimentos de
maneira guiada, empregando
instrumentos e dispositivos apropiados
de forma segura e rexistrando datos
sinxelos.

CA1.4 - Analizar a información e os resultados
obtidos, comunicando as conclusións das
investigacións, utilizando linguaxe científica e
explicando os pasos seguidos.

Analizar e comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos.

CA2.3 - Establecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural mostrando
comprensión das relacións que se establecen nel.

Establecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural
coñecendo as relacións que se establecen
nel.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede,
reelaborando e creando contidos dixitais sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a búsqueda de información e
creación de contidos dixitais sinxelos.

CA4.3 - Formular problemas de deseño que se
resolvan coa creación dun prototipo ou solución
dixital, avaliando necesidades da contorna e
establecendo obxectivos concretos.

Formular un problema de deseño que se
resolva coa creación dun prototipo.

CA4.4 - Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos de acordo con técnicas sinxelas de
proxectos de deseño e pensamento computacional,
mediante estratexias básicas de xestión de
proxectos cooperativos.

Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos empregando diferentes
estatexias de forma guiada.

TI 20

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre un tema específico relacionado co
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar prediccións
razoadas a través da observación.

CA1.2 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo
léxico científico básico, utilizándose en
investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar, seleccionar e contrastar
información de forma guiada, adquirindo
léxico científico básico para as súas
investigacións.

CA2.4 - Valorar, protexer e mostrar actitudes de
conservación e mellora do medio natural, a través de
propostas e accións que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade.

Mostrar actitudes de conservación e
mellora do medio natural, a través de
accións e condutas en favor da
sustentabilidade.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade, a iniciativa, a constancia e o sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións enunciando hipóteses.

- Vocabulario científico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procura de información a través de diferentes fontes, de maneira individual e en equipo.

- Experimentación sobre cuestións científicas relacionadas coas necesidades actuais da sociedade.

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos¿).

- Comunicación dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes (textos orais
ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Os ecosistemas como lugar onde interveñen factores bióticos e abióticos, manténdose un equilibrio entre os
diferentes elementos e recursos. Relacións entre os seres vivos dun ecosistema, cadeas alimentarias,
características, compoñentes e tipos de ecosistemas.

- Relación do ser humano cos ecosistemas para cubrir as necesidades da sociedade. Exemplos de bos e malos usos
dos recursos naturais do noso planeta e as súas consecuencias, recoñecendo as accións humanas que modifican o
medio natural e contribúen á extinción de especies. Importancia da biodiversidade.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

13/01/2023 09:18:29 Páxina 23de11



Contidos

- Estratexias de procura de información seguras e eficientes en Internet (valoración, discriminación, selección,
organización e propiedade intelectual).

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para recoller e comunicar información (formato de texto, axuste de
páxina, inserción de imaxes¿). Xestión de arquivos.

- Regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet e para protexer a contorna dixital persoal de
aprendizaxe.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto e estratexias para resolver problemas na comunicación dixital.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia tecnolóxica, acceso a contidos
inadecuados¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Observación e formulación de situacións-problema derivadas de necesidades que xurdan na súa contorna próxima.

- Iniciación ás fases do pensamento computacional (creación de esquemas ou diagramas sinxelos para planificar
accións, descomposición dunha tarefa en partes máis sinxelas, desenvolvemento de diferentes estratexias para a
resolución dun problema).

- Técnicas para potenciar o traballo cooperativo, a cohesión de grupo e a resolución pacífica de conflitos.

- Estratexias en situacións de incerteza: adaptación e cambio de estratexia cando sexa necesario, e valoración do
erro propio e o dos demais como oportunidade de aprendizaxe.

5

Título da UDUD

ENERXÍA E MATERIA

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.3 - Deseñar e realizar experimentos guiados, de
forma individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e modelos, empregando os
instrumentos e dispositivos apropiados de forma
segura, rexistrando correctamente as observacións e
medicións realizadas.

Deseñar e realizar experimentos de
maneira guiada, empregando
instrumentos e dispositivos apropiados
de forma segura e rexistrando datos
sinxelos.

CA1.4 - Analizar a información e os resultados
obtidos, comunicando as conclusións das
investigacións, utilizando linguaxe científica e
explicando os pasos seguidos.

Analizar e comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos.

CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Identificar e analizar as propiedades da
materia, empregando os instrumentos
adecuados de forma guiada.

CA3.2 - Recoñecer e explicar as diferentes formas e
fontes de enerxía identificando os seus usos na vida
cotiá e a súa influencia no desenvolvemento
sustentable.

Recoñecer as fontes de enerxía máis
importantes e as principais características
da enerxía eléctrica.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Participar con actitude emprendedora na
procura, contraste e avaliación de propostas para
afrontar problemas ecosociais, buscar solucións e
actuar para a súa resolución, a partir da análise
crítica das causas e consecuencias da intervención
humana na contorna.

Participar na procura e avaliación de
propostas para afrontar problemas
ecosociais e buscar solucións de forma
guiada.

CA4.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede,
reelaborando e creando contidos dixitais sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a búsqueda de información e
creación de contidos dixitais sinxelos.

CA4.2 - Coñecer os principais avances da ciencia e
da tecnoloxía, identificando os seus riscos e
beneficios na sociedade.

Identificar os riscos e beneficios dos
avances da ciencia e da tecnoloxía.

CA4.3 - Formular problemas de deseño que se
resolvan coa creación dun prototipo ou solución
dixital, avaliando necesidades da contorna e
establecendo obxectivos concretos.

Formular un problema de deseño que se
resolva coa creación dun prototipo.

CA4.4 - Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos de acordo con técnicas sinxelas de
proxectos de deseño e pensamento computacional,
mediante estratexias básicas de xestión de
proxectos cooperativos.

Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos empregando diferentes
estatexias de forma guiada.

CA4.5 - Desenvolver un produto final que dea
solución a un problema de deseño, probando en
equipo diferentes prototipos ou solucións dixitais e
utilizando de forma segura e guiada as ferramentas,
dispositivos, técnicas e materiais adecuados.

Desenvovler un prodcuto final utilizando
ferramentas e dispositivos sinxelos de
forma guiada.

CA4.6 - Comunicar o deseño dun produto final,
adaptando a mensaxe e o formato á audiencia,
explicando os pasos seguidos e propoñendo posibles
retos para futuros proxectos.

Comunicar o deseño dun producto final
explicando os pasos seguidos.

TI 10

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre un tema específico relacionado co
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar prediccións
razoadas a través da observación.

CA1.2 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo
léxico científico básico, utilizándose en
investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar, seleccionar e contrastar
información de forma guiada, adquirindo
léxico científico básico para as súas
investigacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade, a iniciativa, a constancia e o sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións enunciando hipóteses.

- Vocabulario científico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procura de información a través de diferentes fontes, de maneira individual e en equipo.

- Experimentación sobre cuestións científicas relacionadas coas necesidades actuais da sociedade.

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.
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Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos¿).

- Comunicación dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes (textos orais
ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Propiedades da materia. Masa e volume. Cálculo da masa e o volume a través da experimentación.

- As fontes de enerxía renovables e non renovables.

- A enerxía eléctrica. Os circuítos eléctricos e as estruturas robotizadas. Atracción e repulsión de cargas eléctricas.

- Influencia das fontes de enerxía renovables na contribución ao desenvolvemento sustentable.

- Fontes, transformacións, transferencia e uso responsable da enerxía na vida cotiá para afrontar problemas
ecosociais.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Estratexias de procura de información seguras e eficientes en Internet (valoración, discriminación, selección,
organización e propiedade intelectual).

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para recoller e comunicar información (formato de texto, axuste de
páxina, inserción de imaxes¿). Xestión de arquivos.

- Regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet e para protexer a contorna dixital persoal de
aprendizaxe.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto e estratexias para resolver problemas na comunicación dixital.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia tecnolóxica, acceso a contidos
inadecuados¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Influencia do desenvolvemento tecnolóxico na mellora das condicións de vida e de traballo na sociedade actual.

- Avances da ciencia na contorna (medicina, tecnoloxías da información e a comunicación, cinema, deporte¿).

- Observación e formulación de situacións-problema derivadas de necesidades que xurdan na súa contorna próxima.

- Iniciación ás fases do pensamento computacional (creación de esquemas ou diagramas sinxelos para planificar
accións, descomposición dunha tarefa en partes máis sinxelas, desenvolvemento de diferentes estratexias para a
resolución dun problema).

- Técnicas para potenciar o traballo cooperativo, a cohesión de grupo e a resolución pacífica de conflitos.

- Estratexias en situacións de incerteza: adaptación e cambio de estratexia cando sexa necesario, e valoración do
erro propio e o dos demais como oportunidade de aprendizaxe.

- Deseño, prototipado, proba e avaliación dun proxecto de deseño sinxelo que teña relevancia na súa contorna.

- Construción de proxectos sinxelos, utilizando de forma guiada diferentes materiais, ferramentas, obxectos,
dispositivos e recursos dixitais seguros e adecuados para a consecución do proxecto.

- Linguaxe sinxela de programación por bloques e as relacións lóxicas entre eles (executar movementos, sensores,
motores, impresión 3D¿).

- Presentación dos proxectos desenvoltos, utilizando diferentes soportes e estratexias de comunicación, explicando
de forma oral e escrita as estratexias seguidas.
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6

Título da UDUD

NOVAS TECNOLOXÍAS

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.3 - Deseñar e realizar experimentos guiados, de
forma individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e modelos, empregando os
instrumentos e dispositivos apropiados de forma
segura, rexistrando correctamente as observacións e
medicións realizadas.

Deseñar e realizar experimentos de
maneira guiada, empregando
instrumentos e dispositivos apropiados
de forma segura e rexistrando datos
sinxelos.

CA1.4 - Analizar a información e os resultados
obtidos, comunicando as conclusións das
investigacións, utilizando linguaxe científica e
explicando os pasos seguidos.

Analizar e comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos.

CA3.4 - Identificar as causas e consecuencias da
intervención humana na contorna para partir do uso
de máquinas simples e compostas.

Identificar máquinas simples e compostas
de uso cotián e as súas características e
funcións.

CA4.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede,
reelaborando e creando contidos dixitais sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a búsqueda de información e
creación de contidos dixitais sinxelos.

CA4.2 - Coñecer os principais avances da ciencia e
da tecnoloxía, identificando os seus riscos e
beneficios na sociedade.

Identificar os riscos e beneficios dos
avances da ciencia e da tecnoloxía.

CA4.3 - Formular problemas de deseño que se
resolvan coa creación dun prototipo ou solución
dixital, avaliando necesidades da contorna e
establecendo obxectivos concretos.

Formular un problema de deseño que se
resolva coa creación dun prototipo.

CA4.4 - Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos de acordo con técnicas sinxelas de
proxectos de deseño e pensamento computacional,
mediante estratexias básicas de xestión de
proxectos cooperativos.

Deseñar posibles solucións aos problemas
expostos empregando diferentes
estatexias de forma guiada.

CA4.5 - Desenvolver un produto final que dea
solución a un problema de deseño, probando en
equipo diferentes prototipos ou solucións dixitais e
utilizando de forma segura e guiada as ferramentas,
dispositivos, técnicas e materiais adecuados.

Desenvovler un prodcuto final utilizando
ferramentas e dispositivos sinxelos de
forma guiada.

CA4.6 - Comunicar o deseño dun produto final,
adaptando a mensaxe e o formato á audiencia,
explicando os pasos seguidos e propoñendo posibles
retos para futuros proxectos.

Comunicar o deseño dun producto final
explicando os pasos seguidos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 10

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre un tema específico relacionado co
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar prediccións
razoadas a través da observación.

CA1.2 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo
léxico científico básico, utilizándose en
investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar, seleccionar e contrastar
información de forma guiada, adquirindo
léxico científico básico para as súas
investigacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A ciencia, a tecnoloxía e a enxeñería como actividades humanas. As profesións STEM na actualidade desde unha
perspectiva de xénero relacionadas co desenvolvemento de hábitos de vida sustentable e o coidado do planeta.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa, a constancia e o sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións enunciando hipóteses.

- Vocabulario científico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procura de información a través de diferentes fontes, de maneira individual e en equipo.

- Experimentación sobre cuestións científicas relacionadas coas necesidades actuais da sociedade.

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos¿).

- Comunicación dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes (textos orais
ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Identificación, características e funcións das máquinas simples e compostas de uso cotián.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Estratexias de procura de información seguras e eficientes en Internet (valoración, discriminación, selección,
organización e propiedade intelectual).

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- Regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet e para protexer a contorna dixital persoal de
aprendizaxe.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto e estratexias para resolver problemas na comunicación dixital.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia tecnolóxica, acceso a contidos
inadecuados¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Influencia do desenvolvemento tecnolóxico na mellora das condicións de vida e de traballo na sociedade actual.

- Avances da ciencia na contorna (medicina, tecnoloxías da información e a comunicación, cinema, deporte¿).

- Observación e formulación de situacións-problema derivadas de necesidades que xurdan na súa contorna próxima.

- Iniciación ás fases do pensamento computacional (creación de esquemas ou diagramas sinxelos para planificar

13/01/2023 09:18:30 Páxina 23de16



Contidos

- accións, descomposición dunha tarefa en partes máis sinxelas, desenvolvemento de diferentes estratexias para a
resolución dun problema).

- Técnicas para potenciar o traballo cooperativo, a cohesión de grupo e a resolución pacífica de conflitos.

- Estratexias en situacións de incerteza: adaptación e cambio de estratexia cando sexa necesario, e valoración do
erro propio e o dos demais como oportunidade de aprendizaxe.

- Deseño, prototipado, proba e avaliación dun proxecto de deseño sinxelo que teña relevancia na súa contorna.

- Construción de proxectos sinxelos, utilizando de forma guiada diferentes materiais, ferramentas, obxectos,
dispositivos e recursos dixitais seguros e adecuados para a consecución do proxecto.

- Linguaxe sinxela de programación por bloques e as relacións lóxicas entre eles (executar movementos, sensores,
motores, impresión 3D¿).

- Presentación dos proxectos desenvoltos, utilizando diferentes soportes e estratexias de comunicación, explicando
de forma oral e escrita as estratexias seguidas.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía a utilizar basearase nunha aprendizaxe competencial, que permita conectar contidos das distintas
materias curriculares ademais de abordar os diferentes elementos transversais.

Para alcanzar este obxectivo metodolóxico, levarase a cabo:

-A realización de proxectos significativos e de actualidade que partan dos coñecementos previos do alumnado e do
seu contorno próximo, así como dos seus centros de interese, os cales fomentarán a súa curiosidade e a motivación
pola aprendizaxe. Deste xeito, ao longo das unidades 5 e 6, crearemos maquetas con circuítos eléctricos valorando o
uso de diferentes fontes de enerxía, afondaremos nas fontes de enerxía de uso cotiá e na importancia dun uso
responsable das mesmas.

-Actividades que partan da observación e experimentación, traballando o método científico a través de diversas
investigacións e traballos desenvolvendo estruturas de aprendizaxe cooperativo. Como é no caso da unidade 1, na
que o alumnado experimentará a través do microscopio para recoñecer os diferentes tipos de células, tanto animal
como vexetal.  Ao longo da unidade 2,  afondaremos no estudo das plantas e como realizan as funcións vitais,
elaborando un informe científico sobre a súa reprodución.

-Tarefas de aprendizaxe integradas que faciliten a contextualización de proxectos, pequenas investigacións no medio,
resolución de problemas concretos, realización de debates sobre temas de actualidade (medioambientais, de saúde,
novas tecnoloxías, consumo...) nas que o alumnado avance no desempeño das súas competencias. Así, na unidade 4
o alumnado reflexionará sobre a contorna do centro e os coidados que necesita, levando a cabo unha actividade de
aprendizaxe servizo elaborando carteis informativos sobre os seres vivos que habitan na contorna e os seus coidados,
empregando para este fin recursos dixitais (programas informáticos, APPs para tablets, etc.)

-Tarefas nas que o alumnado teña que planificar, deseñar, propoñer e comunicar diferentes propostas e proxectos a
situacións  presentadas,  fomentando  a  creatividade,  empregando  a  información  proporcionada  polos  medios
tecnolóxicos e utilizando de xeito eficiente diferentes ferramentas e dispositivos dixitais. Como é caso da unidade 5,
onde, por equipos, o alumnado deberá indagar sobre as diferentes formas de enerxía que usa ao longo do día para
realizar  as  súas  actividades  cotiás,  suxerindo  solucións  para  reducir  o  consumo  de  enerxía  a  través  dunha
presentación. Na unidade 6, analizarán o uso e funcionamento das máquinas simples e compostas de uso cotiá,
indagando de que materiais  están feitas e como funcionan expresando os resultados nun organizador gráfico.
Ademais, crearán unha estrutura robotizada sinxela empregando diferentes tipos de materiais.

Para levar a cabo estas actividades:

-Partiremos dos coñecementos previos do alumnado,  tendo en conta as súas aprendizaxes anteriores e o seu
desenvolvemento cognitivo e emocional.
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-As explicacións do docente irán acompañadas de apoio visual con imaxes, vídeos e a elaboración de esquemas e
mapas conceptuais.

-Utilizaremos unha metodoloxía activa, manipulativa e contextualizada, achegando ó alumnado ao descubrimento
activo a través da formulación de preguntas, procura de información de diferentes fontes seguras e fiables, así como
da realización de experimentos sobre investigacións relacionadas cos distintos elementos naturais, favorecendo a
realización de tarefas de aprendizaxe integradas e contextualizadas que permitan a utilización tanto do pensamento
lóxico como do pensamento lateral.

-Realizaremos prácticas de traballo individual e en equipo, favorecendo a inclusión de todo o alumnado a través do
traballo cooperativo na resolución conxunta de proxectos e tarefas. Utilizaremos diferentes técnicas de aprendizaxe
cooperativo, por un lado dinámicas de cohesión de grupo e por outro, estruturas cooperativas que se desenvolverán
en diferentes momentos das unidades didácticas para traballar os contidos. Despois do traballo individual e grupal,
realizaremos unha posta en común en gran grupo.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Recursos persoais

Recursos materiais

Recursos tecnolóxicos

Recursos dixitais

Recursos espaciais

RECURSOS PERSOAIS: Formado por todos os profesionais do centro educativo, como son o persoal especialista en AL
e PT, profesorado titor,  departamento de orientación, mestres especialistas, etc. Ademais, hai que destacar os
recursos  persoais  externos  nos  cales  nos  podemos  apoiar,  como  son  o  E.O.E,  as  familias  e  todas  aquelas
organizacións institucionais que nos axuden na nosa labor como docentes.

RECURSOS MATERIAIS: Son a base para a aprendizaxe vivencial, a realización de proxectos e o traballo a través do
método científico. Entre os materiais pódense destacar: material  funxible (cadernos, lapis,  folios, cartolinas...),
material de laboratorio, poleas, balanzas, maquetas, dicionarios, láminas de apoio visual, libros de consulta,...

RECURSOS TECNOLÓXICOS: ordenadores,  robots educativos,  circuítos eléctricos,  pizarras dixitais,  proxectores,
tablets, ...

RECURSOS DIXITAIS: entornos virtuais de aprendizaxe (EVA) ou aula virtual, enciclopedias online, app para xerar
mapas  mentais,  vídeos  educativos,  libros  dixitais,  aplicacións  para  introducir  ao  alumnado  na  linguaxe  da
programación segundo a súa idade (mblock), kahoot para realizar actividades de repaso e avaliación, entre outros.
Estes recursos poden ser de utilidade para facilitar a adquisición de contidos e reforzar a aprendizaxe.

RECURSOS ESPACIAIS: a propia aula ordinaria, a biblioteca do centro, o patio de recreo, recuncho fedelleiro, aula de
convivencia (sen localización fixa, para resolver aqueles conflitos que poidan xurdir), así como os diversos espazos da
contorna.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación  inicial  levarase a  cabo nas  primeiras  semanas do curso,  cando se  incorpore  alumnado unha vez
comezado o curso ou ao inicio de cada unidade didáctica. Esta avaliación levarase a cabo mediante:

-Revisión dos informes do ano anterior, onde se recollerá información sobre os resultados académicos obtidos na
materia e, de ser o caso, dos plans de reforzo.

-Recollerase información nas entrevistas iniciais coas familias para coñecer datos relevantes sobre o alumnado en
canto a súa personalidade, nivel de autonomía, situación familiar, ...

- Avaliación das competencias e contidos a través de actividades como:

·Describir  e identificar as características básicas dos elementos do medio natural de forma oral e empregando
recursos dixitais como o Kahoot.
·Identificar os diferentes tipos de ecosistemas a través de imaxes, e analizalas.
·Visualización dun vídeo sobre a contaminación e a importancia do coidado do planeta para realizar actividades de
comprensión e expresión oral.
·Actividades de comprensión e expresión oral e escrita sobre diferentes temáticas: características e propiedades da
materia e dos materiais de uso común, plantexar hipóteses a preguntas científicas, propoñer solucións a diferentes
problemas, etc.
·Busca de información guiada empregando diferentes fontes de información en formato impreso ou dixital.

A partir desta avaliación tratarase de identificar se existen dificultades no grupo-clase ou en determinados alumnos
para a elaboración das medidas oportunas tanto a nivel colectivo como individual.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

15

UD 4

15

UD 5

25

UD 6

25

Total

100

Proba
escrita 90 90 90 80 90 90 88

Táboa de
indicadores 10 10 10 20 10 10 12

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Á hora de establecer os criterios de cualificación da materia, debemos ter en conta os instrumentos de avaliación
marcados nesta programación, estes son as probas escritas e as táboas de indicadores.

As  probas  escritas  serán  as  tarefas  e  fichas,  o  traballo  no  caderno  de  campo,  resumos,  esquemas,  mapas
conceptuais, claves dicotómicas e probas obxectivas. Os cales terán a porcentaxe marcada en cada unidade didáctica
para cada criterio de avaliación.

Por  outra banda,  as táboas de indicadores serán escalas de observación.  Estas táboas de indicadores terán a
porcentaxe marcada para cada criterio de avaliación en cada unidade. A través destas táboas avaliaranse os criterios

Criterios de cualificación:
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de avaliación que se indican, así como o respecto polos compañeiros, a capacidade de seguir uns pasos ou unhas
instrucións e o grao de responsabilidade na execución dos proxectos, ademais do traballo no caderno de clase.

Para obter a cualificación de cada unha das unidades didácticas empregaranse os procedementos de avaliación
anteriormente citados.

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a seguinte fórmula:

NOTA PRIMEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD1 + NOTA UD2) / 2

NOTA SEGUNDA AVALIACIÓN= (NOTA UD3 + NOTA UD4) / 2

NOTA TERCEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD5 + NOTA UD6) / 2

Para o cálculo da nota de cada unidade, utilizaranse as seguintes porcentaxes:

UNIDADE 1: Probas escritas: 90%. Escala de observación: 10%.

UNIDADE 2: Probas escritas: 90%. Escala de observación: 10%.

UNIDADE 3: Probas escritas: 90%. Escala de observación: 10%.

UNIDADE 4: Probas escritas: 90%. Escala de observación: 10%.

UNIDADE 5: Probas escritas: 90%. Escala de observación: 10%.

UNIDADE 6: Probas escritas: 90%. Escala de observación: 10%.

A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte fórmula:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación x 0.2 + nota 2ª avaliación x 0.3 + nota 3ª avaliación x 0.5

O resultado dos cálculos redondearase cara a unidade seguinte, sempre e cando o número das décimas sexa cinco ou
maior que cinco.

Criterios de recuperación:

Aquel alumnado que obteña unha valoración negativa nunha unidade ou nun trimestre deberá recuperar a materia
atendendo os seguintes criterios de recuperación.

Por un lado, realizará unha serie de tarefas que versarán sobre os contidos traballados que serán entregadas e
avaliadas polo profesorado, as cales terán un peso do 60% da cualificación final. Por outro lado, realizará unha proba
escrita sobre os contidos traballados en ditas actividades a cal terá unha valoración do 40%.

6. Medidas de atención á diversidade

En canto ás medidas de atención á diversidade, debemos ter en conta á hora de levar a cabo esta programación por
un lado as medida ordinarias, así como as medidas extraordinarias, as cales se porán en funcionamento unha vez
esgotadas as ordinarias.

Así, entre as medidas ordinarias hai que ter en conta a adecuación desta programación ás características do centro e
do alumnado. Por outro lado, levaranse a cabo reforzos educativos con aquel profesorado con dispoñibilidade horaria,
ademais de programas de habilidades sociais para traballar a autoestima ou a empatía, o que facilitará o traballo en
equipo. Por último, en canto as medidas ordinarias hai que destacar o programa de enriquecemento curricular para
aquel alumnado con altas capacidades.

Por outra banda, entre as medidas extraordinarias podemos atopar: adaptacións curriculares, agrupamentos flexibles,
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apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe, a flexibilización no período de
escolarización, así como alumnado que no poida acudir ao centro educativo por circunstancias diversas ou unha
atención educativa domiciliaria ou hospitalaria.

Tendo en conta esta información sobre as medidas de atención á diversidade, levaranse a cabo aquelas que se
correspondan coa diversidade da aula, como poden ser as seguintes:

-  Mellorar  os  hábitos  de  estudio  e  as  técnicas  de  aprendizaxe  do  alumnado,  potenciando  a  adquisición  das
competencias a través da realización de esquemas, mapas conceptuais, claves dicotómicas, resumos, etc.

- Desenvolver as capacidades do alumnado tendo en conta as súas características e circunstancias familiares, como
poden ser: a adaptación de medios, o uso da axenda escolar, adaptación dos tempos na realización de probas ou
tarefas, uso de imaxes, aplicacións dixitais...

- Realizar actividades de reforzo para aquel alumnado que non conseguiu adquirir os contidos traballados, como
poden ser o uso de imaxes ou apoios visuais.

- Deseñar actividades de ampliación para aquel alumnado que xa adquiriu os contidos, a través da relación de tarefas
de aprendizaxe integradas que aborden contidos de outras materias, afondando nos coñecementos adquiridos.

Levar a cabo actividades complementarias, as cales amplían os aspectos curriculares, como poden ser as saídas ao
medio, charlas formativas, etc.
Establecer colaboracións con outras institucións (concello, deputación, organizacións sen ánimo de lucro).

Participar  en plans e  programas da Consellería  de Educación e outras  entidades,  algúns exemplos poden ser:
Contratos-Programa, Plans Proxecta+, Plan Director ou Voz Natura, entre outros.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - A comprensión de
lectura, a expresión oral e
escrita, a comunicación
audiovisual, a competencia
dixital, o fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento.

X X X X X X

ET.2 - A igualdade entre
mulleres e homes, a
educación para a paz, a
educación para o consumo
responsable e o
desenvolvemento sostible e a
educación para a saúde,
incluída a afectivo-sexual.

X X X

ET.3 - Prestarase especial
atención á orientación
educativa, á acción titorial e
á educación emocional e en
valores.

X X X

ET.4 - A prevención e
resolución pacífica de
conflitos e o rexeitamento da
violencia.

X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.5 - Evitaranse os
comportamentos,
estereotipos e contidos
sexistas, así como aqueles
que supoñan discriminación
por razón da orientación
sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a
visibilidade da realidade
homosexual, bisexual,
transexual, transxénero e
intersexual.

X X

ET.6 - O alumnado participe
en actividades que lle
permitan afianzar o espírito
emprendedor e a iniciativa
empresarial a partir de
aptitudes como a
creatividade, a autonomía, a
iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun
mesmo e o sentido crítico.

X X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visita a un museo, exposicións...Saídas culturais

Nas que coñeceremos os ecosistemas máis próximos.Saídas á contorna

Familias, profesionais de distintos ámbitos laborais, ou outras
institucións, como por exemplo o Plan Director.

Charlas formativas

Alimentación saudable, prácticas saudables no deporte...Obradoiros

Recollidas  no  calendario  escolar,  como  poden  ser  :  Día
Mundial  da  Saúde,  do  Medio  Ambiente,  dos  Dereitos  do
Consumidor, Día Internacional da Muller¿

Conmemoracións

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Funcionalidade da programación.

Coherencia entre os obxectivos e os contidos.

Actividades adecuadas.
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Estilo de ensinanza.

Rol do docente.

Temporalización.

Organización dos recursos materiais.

Medidas de atención á diversidade.

Motivación do alumnado.

Procedementos de avaliación.

Á hora de levar a cabo a avaliación do proceso de ensino e da práctica docente, debemos ter en conta os indicadores
de logro especificados anteriormente. Ditos indicadores permítenos coñecer información axeitada da nosa labor
docente a través de diferentes instrumentos de avaliación como poden ser: enquisas, listas de control, a memoria da
materia ou as actas de avaliación, entre outros.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación levarase a cabo a través da aplicación PROENS ao finalizar cada unidade didáctica.
Ademais, hai que destacar a utilización do diario de clase para o seguimento da actividade lectiva, xa que esta
ferramenta permítenos comprobar se o programado inicialmente se desenvolveu sen dificultade ou hai que realizar
algunha modificación. As modificacións da programación quedarán reflectidas na memoria, que se realizará a final de
curso e servirá como proposta de mellora para o próximo curso.

Centraremos a revisión, avaliación e seguimento da programación atendendo ós seguintes aspectos:

-Comprobación dunha correcta planificación e temporalización das unidades didácticas.

-O equipo docente que imparte a materia no mesmo nivel, coordinarase e analizará regularmente a adecuación da
programación didáctica a cada grupo, formulando propostas de mellora e realizando os axustes necesarios sempre
que sexa preciso.

-Realizarase  un  seguimento  trimestral  dos  resultados  da  avaliación  do  alumnado,  e  en  función  dos  mesmos,
estableceranse modificacións e propostas de mellora naqueles aspectos que se consideren oportunos para mellorar
os resultados académicos do alumnado.

9. Outros apartados

13/01/2023 09:18:34 Páxina 23de23



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BetanzosCEIP Francisco Vales Villamarín

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202315001124

Curso

5º Pri.Ciencias Sociais

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

70Educación primaria

Sesións
semanais

2

13/01/2023 09:17:47 Páxina 20de1



 Contido
1. Introdución                                                                                                              3

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias                                                        3

3.1. Relación de unidades didácticas                                                                                        4

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas                                                                         5

4.1. Concrecións metodolóxicas                                                                                              15

4.2. Materiais e recursos didácticos                                                                                        16

5.1. Procedemento para a avaliación inicial                                                                                 16

5.2. Criterios de cualificación e recuperación                                                                              17

6. Medidas de atención á diversidade                                                                                        17

7.1. Concreción dos elementos transversais                                                                                  18

7.2. Actividades complementarias                                                                                            19

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores de logro                       19

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora                                                          20

9. Outros apartados                                                                                                         20

Páxina

13/01/2023 09:17:47 Páxina 20de2



1. Introdución

A Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación
establece no seu artigo 91 como a primeira das funcións do profesorado, a elaboración da programación da/s área/s
correspondentes. Este documento será o eixo vertebrador a nivel  curricular do proceso de ensino aprendizaxe
durante  o  ano  académico  2022/2023,  e  seguirá  as  pautas  establecidas  no  equipo  de  ciclo  e  a  comisión  de
coordinación pedagóxica.
A importancia da área de Ciencias Sociais, radica en que o alumnado logre un coñecemento e respecto pola súa
contorna,  cultura  e  historia;  tanto  a  próxima  como  a  máis  afastada.  Baseándonos  nos  17  Obxectivos  de
Desenvolvemento sustentable da Axenda 2030, o obxecto das CCSS é o de dispoñer das ferramentas axeitadas para
formar individuos libres e con espírito crítico, que apliquen a conciencia ecosocial no coidado do noso planeta.
Centrándonos na idade á que vai dirixida esta programación, en 5º de EP (10 ou 11 anos), o alumnado está a piques
de entrar na fase da operacións abstractas (Piaget) e deixar atrás a fase das operacións concretas (Piaget). Todo isto,
significa que xa poden razoar sen ter presente obxectos físicos.Tamén, comezan a desenvolver a etapa do espazo
euclidiano (as tres dimensións).

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais
de forma segura, responsable e eficiente, para
buscar información, comunicarse e traballar de
maneira individual, en equipo e en rede.

3 2 4 1-2-3-4-
5 4

OBX2  -  Expor  e  dar  resposta  a  cuestións
científicas  sinxelas,  util izando  diferentes
técnicas,  instrumentos  e  modelos  propios  do
pensamento  científico,  para  interpretar  e
explicar  feitos  e  fenómenos  que  ocorren  no
medio natural, social e cultural.

1-2-3 2-4 1-2 4

OBX3  -  Identificar  as  características  dos
diferentes  elementos  ou  sistemas  do  medio
natural,  social  e  cultural,  analizando  a  súa
organización  e  propiedades  e  establecendo
relacións entre estes, para recoñecer o valor do
patrimonio  cultural,  conservalo,  melloralo  e
emprender accións para o seu uso responsable.

1-2-4-5 1 4 1 1

OBX4 - Identificar as causas e consecuencias da
intervención  humana  na  contorna,  desde  os
puntos  de  vista  social,  económico,  cultural,
tecnolóxico  e  ambiental,  para  mellorar  a
capacidade  de  afrontar  problemas,  buscar
solucións  e  actuar  de  maneira  individual  e
cooperativa na súa resolución, e para poñer en
práctica  est i los  de  vida  sustentables  e
consecuentes  co  respecto,  o  coidado  e  a
protección das persoas e do planeta.

5 2-5 4 1-3-4 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5  -  Observar,  comprender  e  interpretar
continuidades  e  cambios  do  medio  natural,
social  e  cultural,  analizando  relacións  de
causalidade,  simultaneidade e sucesión,  para
explicar e valorar as relacións entre diferentes
elementos e acontecementos.

3 4 4 1-3 2 1

OBX6 - Recoñecer e valorar a diversidade e a
igualdade  de  xénero,  mostrando  empatía  e
respecto  por  outras  culturas  e  reflexionando
sobre  cuestións  éticas,  para  contribuír  ao
benestar individual e colectivo dunha sociedade
en  continua  transformación  e  ao  logro  dos
valores de integración europea.

3 3 1-2-3 1

OBX7 - Participar na contorna e na vida social
de forma eficaz e construtiva desde o respecto
aos valores democráticos, os dereitos humanos
e  da  infancia  e  os  principios  e  valores  da
Constitución  española  e  a  Unión  Europea,
valorando  a  función  do  Estado  e  as  súas
inst i tuc ións  no  mantemento  da  paz  e
seguridade  integral  c idadá,  para  xerar
interaccións  respectuosas  e  equitativas  e
promover a resolución pacífica e dialogada dos
conflitos.

5 1 1-2-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO noso planeta: A Terra1 8Coñeceremos os elementos que forman o
Universo, o Sistema Solar e o planeta Terra. 6

XA representación da Terra2 9

Realizaremos un estudo do globo
terráqueo, mapas, planos e planisferios.
Traballo do eixe de coordenadas a través
do programa Scratch. Coñecemento e
práctica coas escalas. Elaboración dun
itinerario.

7

XO clima3 9

Analizaremos o clima no noso planeta.
Estudo dos diversos climas de España e
Galicia. Coñecemento dos elementos e
factores do clima. Causas e consecuencias
do cambio climático: medidas a adoptar.

7

Vida sustentable X4 8

O desenvolvemento sustentable nas
actividades humanas e económicas.
Distribución da riqueza. Coñecemento dos
obxectivos do desenvolvemento
sustentable e dos límites do planeta. A
seguridade viaria como elemento dunha
vida sá e sustentable (normas, hábitos e
causas dos accidentes).

10

As institucións de Galicia X5 9A organización política local, provincial e
autonómica. Representación e participación 10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

As institucións de Galicia X5 9
política. Galicia: institucións, valores e
funcións.
Proceso de construción da democracia en
España.

10

Poboación X6 9

Estudo das variables demográficas e a súa
representación gráfica. Comportamento da
poboación e a súa evolución. Contraste de
zonas urbanas e zonas rurais: o
despoboamento.

10

XA Idade Media7 9

Coñecemento sobre as diferentes fontes
históricas e relación con feitos históricos da
Idade Media.
Coñecemento dos distintos feitos históricos
da Idade Media.
Investigación sobre expresións artísticas e
culturais da Idade Media: Camiño de
Santiago, Románico e Gótico.

25

XA  Idade Moderna8 9

Coñecemento sobre as diferentes fontes
históricas e relación con feitos históricos da
Idade Moderna.
Coñecemento dos distintos feitos históricos
da Idade Moderna.
Investigación sobre expresións artísticas e
culturais da Idade Moderna: os
descubrimentos, Renacemento e Barroco.

25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O noso planeta: A Terra

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados, utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura os instrumentos e
dispositivos apropiados, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas correctamente.

Participar en experimentos guiados e no
rexistro dos datos correspondentes.

CA2.1 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades dos elementos do
medio natural, social e cultural a través da
indagación utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Establecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Relacionar, de xeito sinxelo, os elementos
do medio natural, social e cultural.

TI 10

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Utilizar algunha fonte de información en
investigacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- A Terra, o universo e o Sistema Solar. Movementos terrestres e fases lunares.

2

Título da UDUD

A representación da Terra

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados, utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura os instrumentos e
dispositivos apropiados, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas correctamente.

Participar en experimentos guiados e no
rexistro dos datos correspondentes.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades dos elementos do
medio natural, social e cultural a través da
indagación utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.

CA2.2 - Establecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Relacionar, de xeito sinxelo, elementos do
medio natural, social e cultural.

TI 10

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Utilizar algunha fonte de información nas
investigacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- Cartografía, planos, mapas e planisferios. Escalas e símbolos convencionais de mapas, elaboración de itinerarios.

3

Título da UDUD

O clima

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados, utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura os instrumentos e
dispositivos apropiados, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas correctamente.

Participar en experimentos guiados e no
rexistro dos datos correspondentes.

CA2.1 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades dos elementos do
medio natural, social e cultural a través da
indagación utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.

CA2.2 - Establecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Relacionar, de xeito sinxelo, os elementos
do medio natural, social e cultural.

TI 10

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Utilizar algunha fonte de información para
as súas investigacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- O clima e o planeta. Tipos de clima en Galicia e en España. Elementos e factores climáticos.

- O cambio climático do local ao global: causas e consecuencias. Medidas de mitigación e adaptación.
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4

Título da UDUD

Vida sustentable

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA2.1 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades dos elementos do
medio natural, social e cultural a través da
indagación utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.

CA2.2 - Establecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Relacionar, de xeito sinxelo, os elementos
do medio natural, social e cultural.

CA2.3 - Promover estilos de vida sustentable e
consecuentes co respecto, os coidados, a
corresponsabilidade e a protección das persoas e do
planeta, a partir da análise crítica da intervención
humana na contorna.

Coñecer diferentes problemáticas
ecosociais e participar na conservación e
mellora da contorna favorecendo o
desenvolvemento sustentable.

CA2.4 - Participar con actitude emprendedora na
procura, contraste e avaliación de propostas para
afrontar problemas ecosociais, buscar solucións e
actuar para a súa resolución, a partir da análise
crítica das causas e consecuencias da intervención
humana na contorna.

Propor solucións básicas para distintos
problemas sociais.

CA3.3 - Resolver de forma pacífica e dialogada os
conflitos, promovendo unha interacción respectuosa
e equitativa a partir da linguaxe inclusiva e non
violenta e explicando e exercitando as principais
normas, dereitos, deberes e liberdades que forman
parte da Constitución española e da de Unión
Europea, e coñecendo a función que o Estado e as
súas institucións desempeñan no mantemento da
paz, a seguridade integral cidadá e o recoñecemento
das vítimas da violencia.

Coñecer os elementos básicos da
educación viaria tanto dende o punto de
vista dos peóns como dos condutores.

TI 10

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Utilizar algunha fonte de información nas
súas investigacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- O desenvolvemento sustentable. A actividade humana sobre o espazo e a explotación dos recursos. A actividade
económica e a distribución da riqueza: desigualdade social e rexional no mundo e en España. Os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

- Estilos de vida sustentable: os límites do planeta e o esgotamento de recursos.

- Seguridade viaria. Normas básicas de circulación, sinais de tráfico e marcas viarios. Condutas e hábitos viarios
correctos. Causas e grupos de risco nos accidentes de tráfico.

5

Título da UDUD

As institucións de Galicia

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Utilizar algunha fonte de información para
as súas investigacións.

CA3.1 - Analizar os procesos xeográficos, históricos e
culturais que conformaron a sociedade actual,
valorando a diversidade etnocultural ou afectivo-
sexual e a cohesión social, e mostrando empatía e
respecto por outras culturas e a igualdade de
xénero.

Coñecer como está conformada a
sociedade actual.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Resolver de forma pacífica e dialogada os
conflitos, promovendo unha interacción respectuosa
e equitativa a partir da linguaxe inclusiva e non
violenta e explicando e exercitando as principais
normas, dereitos, deberes e liberdades que forman
parte da Constitución española e da de Unión
Europea, e coñecendo a función que o Estado e as
súas institucións desempeñan no mantemento da
paz, a seguridade integral cidadá e o recoñecemento
das vítimas da violencia.

Coñecer algunhas institucións
autonómicas, estatais e europeas e as
súas funcións básicas para manter a paz.

CA3.4 - Explicar o funcionamento xeral dos órganos
de goberno do concello, das comunidades
autónomas, do Estado español e da Unión Europea,
valorando as súas funcións e a xestión dos servizos
públicos para a cidadanía.

Coñecer algúns dos órganos de goberno e
servizos públicos básicos.

TI 10

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA3.2 - Promover actitudes de igualdade de xénero e
condutas non sexistas, analizando e contrastando
diferentes modelos na nosa sociedade.

Adoptar unha actitude tolerante có resto.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- Historia e cultura das minorías étnicas presentes no noso país: diversidade cultural e lingüística de Galicia.

- A cultura de paz e non violencia. O pensamento crítico como ferramenta para a análise dos conflitos de intereses.
O recoñecemento das vítimas da violencia.

- A organización política. Principais entidades políticas e administrativas da contorna local, provincial e autonómica
en Galicia. Sistemas de representación e de participación política.

- A memoria democrática. Análise multicausal do proceso de construción da democracia en España.

- Galicia. Principais institucións, valores e funcións.
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6

Título da UDUD

Poboación

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados, utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura os instrumentos e
dispositivos apropiados, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas correctamente.

Participar en experimentos guiados e no
rexistro dos datos correspondentes.

CA3.1 - Analizar os procesos xeográficos, históricos e
culturais que conformaron a sociedade actual,
valorando a diversidade etnocultural ou afectivo-
sexual e a cohesión social, e mostrando empatía e
respecto por outras culturas e a igualdade de
xénero.

Coñecer as características básicas da
sociedade  na actualidade aceptando a
diversidade cultural.

TI 10
CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- Migracións e diversidade cultural. As principais variables demográficas e a súa representación gráfica. Os
comportamentos da poboación e a súa evolución. Os movementos migratorios e a apreciación da diversidade
cultural. Contraste entre zonas urbanas e de

- Igualdade de xénero e condutas non sexistas. Crítica dos estereotipos e roles nos distintos ámbitos: académico,
profesional, social e cultural. Accións para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.
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7

Título da UDUD

A Idade Media

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA4.1 - Valorar, protexer e mostrar actitudes de
conservación e mellora do patrimonio natural e
cultural a través de propostas e accións que reflictan
compromisos e condutas en favor da
sustentabilidade.

Protexer e respectar o patrimonio natural
e cultural e valoralo como un ben común.

CA4.2 - Analizar relacións de causalidade,
simultaneidade e sucesión entre diferentes
elementos do medio social e cultural desde a Idade
Media ata a actualidade, situando cronoloxicamente
os feitos.

Identificar feitos da contorna social e
cultural desde a Idade Media ata a
actualidade.

CA4.3 - Coñecer persoas, grupos sociais relevantes e
formas de vida das sociedades desde a Idade Media
ata a actualidade, incorporando a perspectiva de
xénero, situándoas cronoloxicamente e identificando
trazos significativos sociais en distintas épocas da
historia.

Coñecer persoas, grupos sociais
relevantes e formas de vida das
sociedades desde a Idade Media ata a
actualidade, incorporando a identidade de
xénero.

TI 10
CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.
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Contidos

- As fontes históricas: clasificación e utilización das distintas fontes (orais, escritas, patrimoniais).

- O tempo histórico na Idade Media: o Camiño de Santiago, o Románico e o Gótico, duración e feitos históricos, papel
representado por suxeitos históricos (individuais e colectivos), acontecementos e procesos.

- As expresións artísticas e culturais medievais, modernas e contemporáneas en Galicia e a súa contextualización
histórica desde unha perspectiva de xénero. A función da arte e a cultura no mundo actual.

- O patrimonio natural e cultural como ben e recurso; o seu uso, coidado e conservación.

8

Título da UDUD

A  Idade Moderna

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA4.1 - Valorar, protexer e mostrar actitudes de
conservación e mellora do patrimonio natural e
cultural a través de propostas e accións que reflictan
compromisos e condutas en favor da
sustentabilidade.

Protexer e respectar o patrimonio natural
e cultural e valoralo como un ben común.

CA4.2 - Analizar relacións de causalidade,
simultaneidade e sucesión entre diferentes
elementos do medio social e cultural desde a Idade
Media ata a actualidade, situando cronoloxicamente
os feitos.

Identificar feitos da contorna social e
cultural desde a Idade Media ata a
actualidade.

CA4.3 - Coñecer persoas, grupos sociais relevantes e
formas de vida das sociedades desde a Idade Media
ata a actualidade, incorporando a perspectiva de
xénero, situándoas cronoloxicamente e identificando
trazos significativos sociais en distintas épocas da
historia.

Coñecer persoas, grupos sociais
relevantes e formas de vida das
sociedades desde a Idade Media ata a
actualidade, incorporando a identidade de
xénero.

TI 10
CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).
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Contidos

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- As fontes históricas: clasificación e utilización das distintas fontes (orais, escritas, patrimoniais).

- O tempo histórico na Idade Moderna: os descubrimentos, o Renacemento e o Barroco, duración e feitos históricos,
papel representado por suxeitos históricos (individuais e colectivos), acontecementos e procesos.

- As expresións artísticas e culturais medievais, modernas e contemporáneas en Galicia e a súa contextualización
histórica desde unha perspectiva de xénero. A función da arte e a cultura no mundo actual.

- O patrimonio natural e cultural como ben e recurso; o seu uso, coidado e conservación.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A realización de diversas tarefas, actividades ou proxectos de xeito autónomo e/ou guiado por parte do alumnado
será unha condición primordial para acadar unha aprendizaxe significativa. Todo isto, terá un enfoque globalizador,
de carácter interdisciplinar, transversal e tratando de achegar o coñecemento científico ao alumnado.
A contorna será un medio idóneo para a adquisición de novas aprendizaxes, comezando polas máis próximas á súa
realidade (sinxelas) e ata chegar a outras máis complexas.

O traballo individual, en pares ou en equipo (traballo colaborativo) serán as opcións máis empregadas para favorecer
a participación total do alumnado.

En  cada  trimestre,  realizaremos  actividades  ou  tarefas  relacionadas  cos  proxectos  traballados  e  de  maneira
interdisciplinar:

1º Trimestre: Relacionado co proxecto Voz Natura, realizaranse investigacións e tarefas relacionadas coa sostibilidade
e o respecto polo medio ambiente, así como a relación entre a vexetación co clima de cada contorna. o PDI do centro
levaranos a investigar a cultura xaponesa, iniciaremos a localización xeográfica e a descición do lugar na unidade da
representación da Terra, manexando o globo terráqueo, os mapas, as coordenadas xeográficas,...

2º Trimestre: Continuaremos traballando os obxectivos de sostibilidade coa unidade de poboación.

3º Trimestre: Elaborar un titorial explicativo (vídeo, presentación ou outro medio) sobre como era o modo de vida na
Idade Media.

En resumo,  a  metodoloxía  será  activa,  participativa,  comunicativa  e  intentará  incluir  novas  experiencias  que
fomenten a innovación educativa na medida que seña posible, coa finalidade de incentivar e motivar ao alumnado
cara a novas aprendizaxes.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libro de texto dixital

Ordenador de aula e encerado dixital

Material funxible (cartolinas, folios, pinturas, témperas...)

Computadores (Edixgal)

Programa Scratch

Globo Terráqueo

Mapas e planisferios

Libreta ou caderno

Kahoot

Genially

Writer // Word

Impress // Powerpoint

Aula virtual do centro (recursos, tarefas ou contidos H5P)

Google Earth

Educaplay

Empregaremos unha variedade significativa de recursos didácticos para ofertarlle ao noso alumnado un amplo abano
de posibilidades para as súas aprendizaxes. Intentaremos motivar e implicar ao alumnado no proceso de ensino-
aprendizaxe, xa que procuraremos que os recursos empregados posibiliten unha aprendizaxe activa.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O proceso de avaliación inicial durará as dúas primeiras semanas lectivas do curso ( 4 sesións).
Nesta avaliación inicial, o obxectivo primordial é comprobar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
posúe o noso alumnado sobre a área de Ciencias Sociais.
Para obter dita información , podemos empregar distintos tipos de instrumentos de recollida de información: test
obxectivos, traballos individuais e/ou grupais, actividades na aula virtual...
A  partires  da  información  recollida  e  da  interpretación  da  mesma,  poderemos  adaptar  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe ás caracterísitcas do grupo-clase, poñendo especial énfase na detección de problemáticas e na posta en
marcha das medidas de atención á diversidade necesarias.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

6

UD 2

7

UD 3

7

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

25

UD 8

25

Total

100

Proba
escrita 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Táboa de
indicadores 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes o grao de adquisición das
competencias, o logro dos obxectivos da etapa e os criterios de avaliación. No caso de alumnado con adaptación
curricular, os referentes serán os incluídos na devandita adaptación.
No tocante á calificación dos trimestres, a nota extraerase da media ponderada obtida entre as calificacións das
Unidades didácticas que compoñen o trimestre. Para calificar cada Unidade didáctica, utilizaremos diferentes táboas
de indicadores.  Para  cubrilas,  empregaremos instrumentos  de  avaliación  como portfolios,  traballos  en  grupo,
individuais, realización de experimentos, de proxectos... Tamén, empregaremos as diferentes probas escritas (test,
preguntas abertas, resposta curta...) ao remate de cada UD.

No caso de obter un número decimal aplicaremos a seguinte equivalencia coas décimas:
* 1,2,3.4 décimas: o número enteiro quedaría como está (por exemplo: 6,3=6).
* 5,6,7,8,9 décimas: ao número enteiro se lle engade 1 unidade (por exemplo: 6,6=7)
A nota final, ao tratarse dunha avaliación continua, será a obtida no terceiro trimestre.

A cualificación da avaliación ordinaria obterase co 20 % da cualificación do1º trimestre, o 30% do segundo e o 50%
do terceiro, tal e como resulta coa ponderación da totalidade de unidades didácticas previstas para o curso.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde de 25 de xaneiro de 2022, a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores recupéranse avaliacións anteriores, de ser o caso.
Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa , poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese alumno en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade.

6. Medidas de atención á diversidade

Na etapa da Educación Primaria poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na detección
precoz das súas necesidades específicas e no establecemento de mecanismos de apoio e reforzo tan pronto como se
detecten dificultades de aprendizaxe co obxecto de reforzar a inclusión e asegurar o dereito a unha educación de
calidade.
Neste sentido, cobra especial relevancia o tratamento do Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo
(ACNEAE), entendidos como os alumnos e alumnas que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiais, por atraso madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe
e  a  comunicación,  por  trastornos  de  atención  ou  de  aprendizaxe,  por  descoñecemento  grave  da  lingua  de
aprendizaxe, por atoparse en situación de vulnerabilidade socioeducativa, polas súas altas capacidades intelectuais,
por incorporarse tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.
O traballo coordinado xunto co Departamento de Orientación, o equipo docente, o persoal sanitario e a familia do

13/01/2023 09:17:49 Páxina 20de17



alumnado será fundamental para a abordaxe das dificultades que poidan xurdir no proceso de ensino-aprendizaxe
Se na nosa aula dispoñemos de alumnado repetidor/a de curso, aplicaremos un plan específico de reforzo, deseñado
en conxunto có Departamento de Orientación.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X

ET.5 - Creatividade X X X X

ET.6 - Emprendemento X X X X X X X X

ET.7 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X X X X X

ET.8 - Educación para a paz e
resolución pacífica de
conflitos

X X X X X X X X

ET.9 - Educación para o
consumo responsable X X X

ET.10 - Desenvolvemento
sustentable X X X X

ET.11 - Educación para a
saúde, incluida a afectivo-
sexual

X X X X X X X X

ET.12 - Educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.13 - Pluralidade e respecto
polo estado de dereito X X

ET.14 - Respecto pola
diversidade afectivo-sexual X X X X X X X X

Observacións:
O traballo dos elementos transversais está implícito na labor docente, xa que debemos transmitir unha serie de
valores e actitudes ao noso alumnado, tal como reflicte a lexislación vixente.
Os elementos transversais  non pertencen exclusivamente a unha área en concreto,  senón que deben ser
abordados ao longo de todas elas.
As CCSS serán un espazo ideal para que de xeito globalizado se traballen todos estes contidos mesturados cos
propios da área.
Certos elementos transversais, como a expresión oral e escrita ou a resolución pacífica de conflitos estarán
presentes  ao longo de todas as  unidades didácticas.  Por  outra  banda,  contidos  como o desenvolvemento
sustentable, serán abordados en unidades didácticas en concreto.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Experimentar a visita a un museo e apreciar directamente
manifestacións artísticas relacionadas co estudado.

Visita ao Museo de Belas Artes de Coruña

Participar nun obradoiro e coñecer todo o proceso, do deseño
á comercialización, dos produtos de artesanía de Sargadelos.

Visita ao Centro O Castro de Sada

Coñecer  a  realidade  comercial  e  histórica  relacionada  co
Porto da Coruña

Visita ao Porto da Coruña

Observacións:
As  actividades  complementarias  plantexadas  buscan  proporciaonar  ao  alumnado  unhas  aprendizaxes
vivenciadas, empregando recursos non tan habituais.
Resulta fundamental a planificación deste tipo de actividades para consolidar os contidos traballados ao longo do
curso.
O feito de realizar actividades fora do entorno habitual de aprendizaxe ou mesmo con outras persoas implicadas,
resulta moi motivante para o alumnado e serve de catalizador para a consolidación destas aprendizaxes.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Ofréceselle ao alumnado as explicacións individuais que precisa?

Conseguise motivar ao alumnado?

Elabóranse diferentes actividades segundo o nivel de desenvolvemento do alumnado?

Préstase atención aos elementos transversais plantexados?

Adáptanse as probas aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe?

Infórmase ao alumnado dos resultados obtidos nas diferentes probas?

Infórmase ao alumnado dos erros cometidos nas actividades ou probas?

Cal é o grao de coordinación docente?

Tomáronse medidas para atender aos ACNEAE?

Mantívose o contacto coas familias, implicándoas no proceso?

Aproveitáronse os recursos dos que dispón o centro?

Cando falamos de avaliación, o primeiro que se nos ven á cabeza é a avaliación do alumnado, mais non adoitamos ter
en consideración a propia práctica docente. O propio Decreto que establece o currículo, no seu artigo 21 de

Descrición:
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avaliación e promoción, e a orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación, recollen a
necesidade de establecer indicadores de logro para avaliar os procesos de ensino e a súa propia práctica docente nas
programacións didácticas.
Distinguiremos dous momentos para levar a cabo dita avaliación: durante a UD e ao remate da mesma. Estes dous
momentos, teñen a finalidade de obter a información precisa para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Toda a programación está suxeita a ser revisada con continuidade có obxectivo de adaptar o proceso de ensino-
aprendizaxe aos diferentes ritmos, intereses e necesidades do alumnado.
Durante o desenvolvemento das diferentes Unidades Didácticas e ao remate das mesmas, levarase a cabo unha
avaliación obxectiva coa finalidade de mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
Ao remate de cada trimestre, valoraranse os resultados académicos obtidos polo alumnado, a información recollida a
través dos indicadores de logro do epígrafe anterior e os datos aportados polo equipo de ciclo nas sesións de
avaliación, có gallo de formular propostas de mellora en todos os aspectos da programación (proceso de aprendizaxe,
proceso de ensino e a propia práctica docente).
Tamén, levaremos un seguimento do desenvolvemento da programación a través da aplicación Proens (modificación
de número de sesións, modificicación de UD...).

9. Outros apartados
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1. Introdución

Programación de 5º de primaria de Educación Física

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Adoptar  un  estilo  de  vida  activo  e
saudable, practicando regularmente actividades
f í s i c a s  e  d e p o r t i v a s  e  a d o p t a n d o
comportamentos que potencien a saúde física,
mental  e  social ,  as í  como  medidas  de
responsabilidade individual e colectiva durante
a  práctica  motriz  para  interiorizar  e  integrar
hábitos  de  actividade  física  sistemática  que
contribúan ao benestar.

1-2-5 1 1-2-5 3

OBX2  -  Adaptar  os  elementos  propios  do
esquema  corporal,  as  capacidades  físicas,
perceptivo-motrices e coordinativas, así  como
as  habil idades  e  as  destrezas  motrices,
aplicando procesos de percepción,  decisión e
execución  adecuados  á  lóxica  interna  e  aos
obxectivos  de  diferentes  situacións,  para  dar
resposta ás demandas de proxectos motores e
de prácticas motrices con distintas finalidades
en contextos da vida diaria.

1 3 4-5

O B X 3  -  D e s e n v o l v e r  p r o c e s o s  d e
autorregulación  e  interacción  no  marco  da
práctica  motriz,  con  actitude  emprática  e
inclusiva, facendo uso de habilidades sociais e
actitudes de cooperación, respecto, traballo en
equipo e deportividade, con independencia das
diferenzas etnoculturais, sociais, de xénero e de
habilidade dos participantes, para contribuír á
convivencia social  e ao compromiso ético nos
diferentes espazos en que se participa.

1-5 1-3-5 2-3 1

OBX4  -  Recoñecer  e  practicar  diferentes
manifestacións  lúdicas,  físico-deportivas  e
artístico-expresivas propias da cultura motriz,
valorando a súa influencia e as súas achegas
estéticas  e  creativas  á  cultura  tradicional  e
contemporánea, para integralas nas situacións
motrices que se utilizan regularmente na vida
cotiá.

3 3 1-2-3-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5  -  Valorar  diferentes  medios  naturais  e
urbanos  como  contextos  de  práctica  motriz,
interactuando  con  eles,  comprendendo  a
importancia  da  súa  conservación  desde  un
enfoque sustentable e adoptando medidas de
responsabilidade individual durante a práctica
de xogos e actividades físico-deportivas, para
realizar unha práctica eficiente e respectuosa
coa  contorna  e  participar  no  seu  coidado  e
mellora.

1-5 2-4 1-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XCOMEZAMOS1 710

XPOÑEMONOS EN FORMA2 710

XSOMOS ATLETAS3 810

XSOMOS XIMNASTAS4 510

PRACTICAMOS O ACROSPORT X5 610

DIVERTÍMONOS CO BÁDMINTON X6 810

XOGAMOS AO BALONCESTO X7 910

XXOGAMOS AO FLOORBALL8 610

XOS XOGOS DOS NOSOS AVÓS9 810

XORIENTÁMONOS10 610

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

COMEZAMOS

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

13/01/2023 09:18:19 Páxina 29de4



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Identificar e abordar condutas vinculadas ao
ámbito corporal, á actividade física e ao deporte que
afecten negativamente a saúde e a convivencia,
adoptando posturas de rexeitamento á violencia, á
discriminación e aos estereotipos de xénero e
evitando activamente a súa reprodución.

30%

CA1.4 - Adquirir hábitos de vida saudables
(alimentación equilibrada, hidratación adecuada e
actividade física regular) e convertelos en algo
perdurable ao longo de toda a vida.

30%

CA2.2 - Integrar os procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, relaxación e hixiene na
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

30%

CA3.5 - Adaptar as accións motrices á incerteza
propia do medio natural e urbano en contextos
terrestres ou acuáticos de forma eficiente e segura,
valorando as súas posibilidades para a práctica de
actividade física e actuando desde unha perspectiva
ecosostible da contorna e comunitaria.

30%

CA4.1 - Identificar e abordar condutas vinculadas ao
ámbito corporal, á actividade física e ao deporte que
afecten negativamente a saúde e a convivencia,
adoptando posturas de rexeitamento á violencia, á
discriminación e aos estereotipos de xénero e
evitando activamente a súa reprodución.

30%

CA5.1 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, definindo
metas, secuenciando accións, introducindo se é
preciso cambios durante o proceso, xerando
producións motrices de calidade e valorando o grao
de axuste ao proceso seguido e ao resultado obtido.

30%

CA5.2 - Participar en actividades de carácter motor,
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA6.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos do estilo de vida activo.

- Impacto dos alimentos ultraprocesados e das bebidas pouco saudables.
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Contidos

- Responsabilidade persoal no coidado do corpo.

- Saúde social:

- Aproximación aos efectos dos hábitos non saudables e influencia na práctica da actividade física.

- Saúde mental:

- Usos e finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos e agonísticos.

- Actitudes consumistas respecto do equipamento. Análise crítica da adquisición de material para a práctica físico-
deportiva.

- Esquema corporal:

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices (discriminación por
cuestións de xénero, de capacidade, de competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas ou de índole sexista;
abuso sexual ou calquera forma de

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os deportes e os xogos tradicionais populares e autóctonos como
sinal de identidade cultural.

- Normas de uso: a educación viaria desde a actividade física e deportiva.

2

Título da UDUD

POÑEMONOS EN FORMA

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

CA1.3 - Identificar e abordar condutas vinculadas ao
ámbito corporal, á actividade física e ao deporte que
afecten negativamente a saúde e a convivencia,
adoptando posturas de rexeitamento á violencia, á
discriminación e aos estereotipos de xénero e
evitando activamente a súa reprodución.

30%

CA1.4 - Adquirir hábitos de vida saudables
(alimentación equilibrada, hidratación adecuada e
actividade física regular) e convertelos en algo
perdurable ao longo de toda a vida.

30%

CA2.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

CA2.2 - Integrar os procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, relaxación e hixiene na
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

30%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Adquirir un progresivo control e dominio
corporal, empregando os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa e facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices diversas
transferibles ao seu espazo vivencial.

30%

CA4.6 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA5.2 - Participar en actividades de carácter motor,
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA5.4 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA6.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos do estilo de vida activo.

- Impacto dos alimentos ultraprocesados e das bebidas pouco saudables.

- Educación postural en accións motrices específicas.

- Responsabilidade persoal no coidado do corpo.

- Saúde social:

- Efectos sociais beneficiosos do estilo de vida activo.

- Aproximación aos efectos dos hábitos non saudables e influencia na práctica da actividade física.

- Saúde mental:

- Respecto e aceptación do propio corpo e do aspecto corporal dos demais.

- Usos e finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos e agonísticos.

- Actitudes consumistas respecto do equipamento. Análise crítica da adquisición de material para a práctica físico-
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Contidos

- deportiva.

- Prevención de accidentes e lesións nas prácticas motrices: quecemento xeral, dosificación do esforzo e volta á
calma. Importancia de respectar as normas de seguridade. Compromiso de responsabilidade cara á seguridade
propia e á dos demais.

- Actuacións básicas de primeiros auxilios ante accidentes e lesións durante a práctica da actividade física. Posición
lateral de seguridade. Conduta PAS (protexer, avisar, socorrer).

- Esquema corporal:

- Capacidades condicionais: capacidades físicas básicas e resultantes (coordinación, equilibrio e axilidade).

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices (discriminación por
cuestións de xénero, de capacidade, de competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas ou de índole sexista;
abuso sexual ou calquera forma de

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas complexas.

- Transporte activo e sustentable: bicicletas, patíns, patinetes.

3

Título da UDUD

SOMOS ATLETAS

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

CA1.2 - Integrar os procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, relaxación e hixiene na
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

30%

CA1.7 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA2.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

CA2.2 - Integrar os procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, relaxación e hixiene na
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

30%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Adoptar medidas de seguridade antes,
durante e despois da práctica de actividade física,
aplicando actuacións básicas de primeiros auxilios,
recoñecendo os contextos de risco e actuando con
precaución ante eles.

30%

CA3.3 - Adquirir un progresivo control e dominio
corporal, empregando os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa e facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices diversas
transferibles ao seu espazo vivencial.

30%

CA4.4 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras dos xogos, e actuar desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo,
recoñecendo as actuacións dos compañeiros e dos
rivais.

30%

CA4.6 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA5.2 - Participar en actividades de carácter motor,
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA5.4 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA6.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos do estilo de vida activo.

- Educación postural en accións motrices específicas.

- Responsabilidade persoal no coidado do corpo.

- Saúde social:

- Aproximación aos efectos dos hábitos non saudables e influencia na práctica da actividade física.
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Contidos

- Deporte profesional: dimensión social.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Respecto e aceptación do propio corpo e do aspecto corporal dos demais.

- Usos e finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos e agonísticos.

- Actitudes consumistas respecto do equipamento. Análise crítica da adquisición de material para a práctica físico-
deportiva.

- Utilización adecuada e coidado do material, espazos e instalacións na práctica da actividade física.

- Hábitos autónomos de hixiene corporal e postural en accións cotiás.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: seguimento e valoración durante o proceso e o resultado.

- Uso de ferramentas ou plataformas dixitais.

- Prevención de accidentes e lesións nas prácticas motrices: quecemento xeral, dosificación do esforzo e volta á
calma. Importancia de respectar as normas de seguridade. Compromiso de responsabilidade cara á seguridade
propia e á dos demais.

- Toma de decisións:

- Selección de accións en función da contorna en situacións motrices individuais.

- Adecuación de accións para o axuste espazo-temporal na interacción cos compañeiros en situacións cooperativas.

- Esquema corporal:

- Equilibrio estático e dinámico en situacións complexas ou superficies inestables.

- Dominio e control motor en situacións complexas e descoñecidas.

- Capacidades condicionais: capacidades físicas básicas e resultantes (coordinación, equilibrio e axilidade).

- Iniciación das habilidades motrices específicas asociadas á técnica en actividades físico-deportivas: aspectos
principais.

- Creatividade motriz: Identificación de estímulos internos ou externos que esixan un reaxuste instantáneo da acción
motriz.

- Xestión emocional: autoestima, ansiedade e situacións motrices. Estratexias de afrontamento e xestión.

- Autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si mesmo e
nos demais durante a práctica motriz.

- Concepto de fairplay ou ¿xogo limpo¿.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices (discriminación por
cuestións de xénero, de capacidade, de competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas ou de índole sexista;
abuso sexual ou calquera forma de

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os deportes e os xogos tradicionais populares e autóctonos como
sinal de identidade cultural.

- Construción e reutilización de materiais para a práctica motriz, fomentando a sensibilización sobre a xeración de
residuos.
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4

Título da UDUD

SOMOS XIMNASTAS

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Adquirir un progresivo control e dominio
corporal, empregando os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa e facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices diversas
transferibles ao seu espazo vivencial.

30%

CA1.7 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA2.2 - Integrar os procesos de activación corporal,
dosificación do esforzo, relaxación e hixiene na
práctica de actividades motrices, interiorizando as
rutinas propias dunha práctica motriz saudable e
responsable.

30%

CA2.3 - Adoptar medidas de seguridade antes,
durante e despois da práctica de actividade física,
aplicando actuacións básicas de primeiros auxilios,
recoñecendo os contextos de risco e actuando con
precaución ante eles.

30%

CA3.1 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, definindo
metas, secuenciando accións, introducindo se é
preciso cambios durante o proceso, xerando
producións motrices de calidade e valorando o grao
de axuste ao proceso seguido e ao resultado obtido.

30%

CA3.3 - Adquirir un progresivo control e dominio
corporal, empregando os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa e facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices diversas
transferibles ao seu espazo vivencial.

30%

CA4.4 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras dos xogos, e actuar desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo,
recoñecendo as actuacións dos compañeiros e dos
rivais.

30%

CA4.6 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, definindo
metas, secuenciando accións, introducindo se é
preciso cambios durante o proceso, xerando
producións motrices de calidade e valorando o grao
de axuste ao proceso seguido e ao resultado obtido.

30%

CA5.2 - Participar en actividades de carácter motor,
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA5.4 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA6.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

CA6.2 - Aplicar principios básicos de decisións en
situacións lúdicas, xogos modificados e actividades
deportivas a partir da anticipación, axustándoos ás
demandas derivadas dos obxectivos motores e á
lóxica interna de situacións individuais, de
cooperación, de oposición e de colaboración-
oposición, en contextos reais ou en simulados de
actuación, e reflexionando sobre as solucións
obtidas.

30%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos do estilo de vida activo.

- Educación postural en accións motrices específicas.

- Responsabilidade persoal no coidado do corpo.

- Saúde social:

- Aproximación aos efectos dos hábitos non saudables e influencia na práctica da actividade física.

- Deporte profesional: dimensión social.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Respecto e aceptación do propio corpo e do aspecto corporal dos demais.
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Contidos

- Usos e finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos e agonísticos.

- Actitudes consumistas respecto do equipamento. Análise crítica da adquisición de material para a práctica físico-
deportiva.

- Utilización adecuada e coidado do material, espazos e instalacións na práctica da actividade física.

- Hábitos autónomos de hixiene corporal e postural en accións cotiás.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: seguimento e valoración durante o proceso e o resultado.

- Uso de ferramentas ou plataformas dixitais.

- Prevención de accidentes e lesións nas prácticas motrices: quecemento xeral, dosificación do esforzo e volta á
calma. Importancia de respectar as normas de seguridade. Compromiso de responsabilidade cara á seguridade
propia e á dos demais.

- Toma de decisións:

- Selección de accións en función da contorna en situacións motrices individuais.

- Adecuación de accións para o axuste espazo-temporal na interacción cos compañeiros en situacións cooperativas.

- Selección de zonas de envío do móbil desde onde sexa difícil devolvelo, en situacións motrices de persecución e de
interacción cun móbil.

- Esquema corporal:

- Equilibrio estático e dinámico en situacións complexas ou superficies inestables.

- Dominio e control motor en situacións complexas e descoñecidas.

- Iniciación das habilidades motrices específicas asociadas á técnica en actividades físico-deportivas: aspectos
principais.

- Creatividade motriz: Identificación de estímulos internos ou externos que esixan un reaxuste instantáneo da acción
motriz.

- Xestión emocional: autoestima, ansiedade e situacións motrices. Estratexias de afrontamento e xestión.

- Autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si mesmo e
nos demais durante a práctica motriz.

- Concepto de fairplay ou ¿xogo limpo¿.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices (discriminación por
cuestións de xénero, de capacidade, de competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas ou de índole sexista;
abuso sexual ou calquera forma de

- Coñecemento e execución de bailes e danzas populares de Galicia, de España e do mundo.

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

5

Título da UDUD

PRACTICAMOS O ACROSPORT

Duración

6
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Adquirir un progresivo control e dominio
corporal, empregando os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa e facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices diversas
transferibles ao seu espazo vivencial.

30%

CA2.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

CA2.4 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, definindo
metas, secuenciando accións, introducindo se é
preciso cambios durante o proceso, xerando
producións motrices de calidade e valorando o grao
de axuste ao proceso seguido e ao resultado obtido.

30%

CA3.3 - Adquirir un progresivo control e dominio
corporal, empregando os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa e facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices diversas
transferibles ao seu espazo vivencial.

30%

CA4.1 - Identificar e abordar condutas vinculadas ao
ámbito corporal, á actividade física e ao deporte que
afecten negativamente a saúde e a convivencia,
adoptando posturas de rexeitamento á violencia, á
discriminación e aos estereotipos de xénero e
evitando activamente a súa reprodución.

30%

CA4.4 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras dos xogos, e actuar desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo,
recoñecendo as actuacións dos compañeiros e dos
rivais.

30%

CA5.2 - Participar en actividades de carácter motor,
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA5.4 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA6.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Saúde física:

- Responsabilidade persoal no coidado do corpo.

- Saúde social:

- Deporte profesional: dimensión social.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Usos e finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos e agonísticos.

- Hábitos autónomos de hixiene corporal e postural en accións cotiás.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: seguimento e valoración durante o proceso e o resultado.

- Uso de ferramentas ou plataformas dixitais.

- Toma de decisións:

- Selección de accións en función da contorna en situacións motrices individuais.

- Adecuación de accións para o axuste espazo-temporal na interacción cos compañeiros en situacións cooperativas.

- Selección de zonas de envío do móbil desde onde sexa difícil devolvelo, en situacións motrices de persecución e de
interacción cun móbil.

- Esquema corporal:

- Equilibrio estático e dinámico en situacións complexas ou superficies inestables.

- Dominio e control motor en situacións complexas e descoñecidas.

- Iniciación das habilidades motrices específicas asociadas á técnica en actividades físico-deportivas: aspectos
principais.

- Creatividade motriz: Identificación de estímulos internos ou externos que esixan un reaxuste instantáneo da acción
motriz.

- Xestión emocional: autoestima, ansiedade e situacións motrices. Estratexias de afrontamento e xestión.

- Autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si mesmo e
nos demais durante a práctica motriz.

- Habilidades sociais: estratexias de traballo en equipo para a resolución construtiva de conflitos nas diversas
situacións motrices.

- Concepto de fairplay ou ¿xogo limpo¿.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices (discriminación por
cuestións de xénero, de capacidade, de competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas ou de índole sexista;
abuso sexual ou calquera forma de

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os deportes e os xogos tradicionais populares e autóctonos como
sinal de identidade cultural.

- Coñecemento e execución de bailes e danzas populares de Galicia, de España e do mundo.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas complexas.
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Contidos

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter expresivo.

- Coidado e conservación da contorna durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

6

Título da UDUD

DIVERTÍMONOS CO BÁDMINTON

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Convivir mostrando no contexto das
prácticas motrices habilidades sociais, diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade,
xa sexa de xénero, afectivo-sexual, cultural, de orixe
nacional, étnica, socioeconómica ou de competencia
motriz, e mostrando unha actitude crítica e un
compromiso activo fronte aos estereotipos, ás
actuacións discriminatorias e á violencia, con
especial fincapé no fomento da igualdade de xénero.

30%

CA2.4 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, definindo
metas, secuenciando accións, introducindo se é
preciso cambios durante o proceso, xerando
producións motrices de calidade e valorando o grao
de axuste ao proceso seguido e ao resultado obtido.

30%

CA2.5 - Aplicar principios básicos de decisións en
situacións lúdicas, xogos modificados e actividades
deportivas a partir da anticipación, axustándoos ás
demandas derivadas dos obxectivos motores e á
lóxica interna de situacións individuais, de
cooperación, de oposición e de colaboración-
oposición, en contextos reais ou en simulados de
actuación, e reflexionando sobre as solucións
obtidas.

30%

CA3.1 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, definindo
metas, secuenciando accións, introducindo se é
preciso cambios durante o proceso, xerando
producións motrices de calidade e valorando o grao
de axuste ao proceso seguido e ao resultado obtido.

30%

CA3.2 - Aplicar principios básicos de decisións en
situacións lúdicas, xogos modificados e actividades
deportivas a partir da anticipación, axustándoos ás
demandas derivadas dos obxectivos motores e á
lóxica interna de situacións individuais, de
cooperación, de oposición e de colaboración-
oposición, en contextos reais ou en simulados de
actuación.

30%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Participar en actividades de carácter motor
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA5.1 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, definindo
metas, secuenciando accións, introducindo se é
preciso cambios durante o proceso, xerando
producións motrices de calidade e valorando o grao
de axuste ao proceso seguido e ao resultado obtido.

30%

CA6.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

CA6.2 - Aplicar principios básicos de decisións en
situacións lúdicas, xogos modificados e actividades
deportivas a partir da anticipación, axustándoos ás
demandas derivadas dos obxectivos motores e á
lóxica interna de situacións individuais, de
cooperación, de oposición e de colaboración-
oposición, en contextos reais ou en simulados de
actuación, e reflexionando sobre as solucións
obtidas.

30%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Responsabilidade persoal no coidado do corpo.

- Saúde social:

- Deporte profesional: dimensión social.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Usos e finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos e agonísticos.

- Hábitos autónomos de hixiene corporal e postural en accións cotiás.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: seguimento e valoración durante o proceso e o resultado.

- Uso de ferramentas ou plataformas dixitais.

- Toma de decisións:

- Selección de accións en función da contorna en situacións motrices individuais.

- Adecuación de accións para o axuste espazo-temporal na interacción cos compañeiros en situacións cooperativas.
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Contidos

- Selección de zonas de envío do móbil desde onde sexa difícil devolvelo, en situacións motrices de persecución e de
interacción cun móbil.

- Elección adecuada das habilidades motrices en situacións de oposición de contacto.

- Esquema corporal:

- Estruturación espacial, percepción de obxectos e de distancias, orientación, percepción e interceptación de
traxectorias, agrupamento-dispersión e transposición.

- Estruturación temporal e espazo-temporal, percepción de duracións, de velocidade, de intervalos, de estruturas e
de ritmo.

- Dominio e control motor en situacións complexas e descoñecidas.

- Iniciación das habilidades motrices específicas asociadas á técnica en actividades físico-deportivas: aspectos
principais.

- Creatividade motriz: Identificación de estímulos internos ou externos que esixan un reaxuste instantáneo da acción
motriz.

- Xestión emocional: autoestima, ansiedade e situacións motrices. Estratexias de afrontamento e xestión.

- Autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si mesmo e
nos demais durante a práctica motriz.

- Concepto de fairplay ou ¿xogo limpo¿.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices (discriminación por
cuestións de xénero, de capacidade, de competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas ou de índole sexista;
abuso sexual ou calquera forma de

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas complexas.

- Construción e reutilización de materiais para a práctica motriz, fomentando a sensibilización sobre a xeración de
residuos.

7

Título da UDUD

XOGAMOS AO BALONCESTO

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.7 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA2.6 - Participar en actividades de carácter motor
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Aplicar principios básicos de decisións en
situacións lúdicas, xogos modificados e actividades
deportivas a partir da anticipación, axustándoos ás
demandas derivadas dos obxectivos motores e á
lóxica interna de situacións individuais, de
cooperación, de oposición e de colaboración-
oposición, en contextos reais ou en simulados de
actuación.

30%

CA3.3 - Adquirir un progresivo control e dominio
corporal, empregando os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa e facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices diversas
transferibles ao seu espazo vivencial.

30%

CA4.2 - Aplicar principios básicos de decisións en
situacións lúdicas, xogos modificados e actividades
deportivas a partir da anticipación, axustándoos ás
demandas derivadas dos obxectivos motores e á
lóxica interna de situacións individuais, de
cooperación, de oposición e de colaboración-
oposición, en contextos reais ou en simulados de
actuación, e reflexionando sobre as solucións
obtidas.

30%

CA4.5 - Convivir mostrando no contexto das
prácticas motrices habilidades sociais, diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade,
xa sexa de xénero, afectivo-sexual, cultural, de orixe
nacional, étnica, socioeconómica ou de competencia
motriz, e mostrando unha actitude crítica e un
compromiso activo fronte aos estereotipos, ás
actuacións discriminatorias e á violencia, con
especial fincapé no fomento da igualdade de xénero.

30%

CA5.2 - Participar en actividades de carácter motor,
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA6.2 - Aplicar principios básicos de decisións en
situacións lúdicas, xogos modificados e actividades
deportivas a partir da anticipación, axustándoos ás
demandas derivadas dos obxectivos motores e á
lóxica interna de situacións individuais, de
cooperación, de oposición e de colaboración-
oposición, en contextos reais ou en simulados de
actuación, e reflexionando sobre as solucións
obtidas.

30%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:
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Contidos

- Responsabilidade persoal no coidado do corpo.

- Saúde social:

- Deporte profesional: dimensión social.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Estereotipos corporais, de xénero e competencia motriz.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos do estilo de vida activo.

- Consolidación e axuste realista do autoconcepto tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Usos e finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos e agonísticos.

- Hábitos autónomos de hixiene corporal e postural en accións cotiás.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: seguimento e valoración durante o proceso e o resultado.

- Uso de ferramentas ou plataformas dixitais.

- Toma de decisións:

- Selección de accións en función da contorna en situacións motrices individuais.

- Adecuación de accións para o axuste espazo-temporal na interacción cos compañeiros en situacións cooperativas.

- Selección de zonas de envío do móbil desde onde sexa difícil devolvelo, en situacións motrices de persecución e de
interacción cun móbil.

- Elección adecuada das habilidades motrices en situacións de oposición de contacto.

- Desmarque e localización nun lugar desde o que constitúa un apoio para os demais en situacións motrices de
colaboración-oposición de persecución e de interacción cun móbil.

- Esquema corporal:

- Estruturación espacial, percepción de obxectos e de distancias, orientación, percepción e interceptación de
traxectorias, agrupamento-dispersión e transposición.

- Estruturación temporal e espazo-temporal, percepción de duracións, de velocidade, de intervalos, de estruturas e
de ritmo.

- Dominio e control motor en situacións complexas e descoñecidas.

- Iniciación das habilidades motrices específicas asociadas á técnica en actividades físico-deportivas: aspectos
principais.

- Creatividade motriz: Identificación de estímulos internos ou externos que esixan un reaxuste instantáneo da acción
motriz.

- Habilidades sociais: estratexias de traballo en equipo para a resolución construtiva de conflitos nas diversas
situacións motrices.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter expresivo.

- Coidado e conservación da contorna durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.
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8

Título da UDUD

XOGAMOS AO FLOORBALL

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Convivir mostrando no contexto das
prácticas motrices habilidades sociais, diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade,
xa sexa de xénero, afectivo-sexual, cultural, de orixe
nacional, étnica, socioeconómica ou de competencia
motriz, e mostrando unha actitude crítica e un
compromiso activo fronte aos estereotipos, ás
actuacións discriminatorias e á violencia, con
especial fincapé no fomento da igualdade de xénero.

30%

CA1.7 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA2.5 - Aplicar principios básicos de decisións en
situacións lúdicas, xogos modificados e actividades
deportivas a partir da anticipación, axustándoos ás
demandas derivadas dos obxectivos motores e á
lóxica interna de situacións individuais, de
cooperación, de oposición e de colaboración-
oposición, en contextos reais ou en simulados de
actuación, e reflexionando sobre as solucións
obtidas.

30%

CA2.6 - Participar en actividades de carácter motor
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA3.1 - Desenvolver proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo, definindo
metas, secuenciando accións, introducindo se é
preciso cambios durante o proceso, xerando
producións motrices de calidade e valorando o grao
de axuste ao proceso seguido e ao resultado obtido.

30%

CA3.3 - Adquirir un progresivo control e dominio
corporal, empregando os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade de maneira eficiente e
creativa e facendo fronte ás demandas de resolución
de problemas en situacións motrices diversas
transferibles ao seu espazo vivencial.

30%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Identificar e abordar condutas vinculadas ao
ámbito corporal, á actividade física e ao deporte que
afecten negativamente a saúde e a convivencia,
adoptando posturas de rexeitamento á violencia, á
discriminación e aos estereotipos de xénero e
evitando activamente a súa reprodución.

30%

CA5.2 - Participar en actividades de carácter motor,
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA6.2 - Aplicar principios básicos de decisións en
situacións lúdicas, xogos modificados e actividades
deportivas a partir da anticipación, axustándoos ás
demandas derivadas dos obxectivos motores e á
lóxica interna de situacións individuais, de
cooperación, de oposición e de colaboración-
oposición, en contextos reais ou en simulados de
actuación, e reflexionando sobre as solucións
obtidas.

30%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Responsabilidade persoal no coidado do corpo.

- Saúde social:

- Deporte profesional: dimensión social.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Estereotipos corporais, de xénero e competencia motriz.

- Saúde mental:

- Consolidación e axuste realista do autoconcepto tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Usos e finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos e agonísticos.

- Hábitos autónomos de hixiene corporal e postural en accións cotiás.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: seguimento e valoración durante o proceso e o resultado.

- Uso de ferramentas ou plataformas dixitais.

- Toma de decisións:

- Selección de accións en función da contorna en situacións motrices individuais.

- Adecuación de accións para o axuste espazo-temporal na interacción cos compañeiros en situacións cooperativas.
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Contidos

- Selección de zonas de envío do móbil desde onde sexa difícil devolvelo, en situacións motrices de persecución e de
interacción cun móbil.

- Elección adecuada das habilidades motrices en situacións de oposición de contacto.

- Desmarque e localización nun lugar desde o que constitúa un apoio para os demais en situacións motrices de
colaboración-oposición de persecución e de interacción cun móbil.

- Esquema corporal:

- Estruturación espacial, percepción de obxectos e de distancias, orientación, percepción e interceptación de
traxectorias, agrupamento-dispersión e transposición.

- Estruturación temporal e espazo-temporal, percepción de duracións, de velocidade, de intervalos, de estruturas e
de ritmo.

- Dominio e control motor en situacións complexas e descoñecidas.

- Iniciación das habilidades motrices específicas asociadas á técnica en actividades físico-deportivas: aspectos
principais.

- Creatividade motriz: Identificación de estímulos internos ou externos que esixan un reaxuste instantáneo da acción
motriz.

- Autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si mesmo e
nos demais durante a práctica motriz.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas complexas.

- Construción e reutilización de materiais para a práctica motriz, fomentando a sensibilización sobre a xeración de
residuos.

9

Título da UDUD

OS XOGOS DOS NOSOS AVÓS

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10
CA6.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

TI 90

CA1.6 - Convivir mostrando no contexto das
prácticas motrices habilidades sociais, diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade,
xa sexa de xénero, afectivo-sexual, cultural, de orixe
nacional, étnica, socioeconómica ou de competencia
motriz, e mostrando unha actitude crítica e un
compromiso activo fronte aos estereotipos, ás
actuacións discriminatorias e á violencia, con
especial fincapé no fomento da igualdade de xénero.

30%

CA2.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Reproducir e crear composicións con ou sen
soporte musical e comunicar diferentes sensacións,
emocións e ideas, de forma estética e creativa,
desde o uso dos recursos rítmicos e expresivos da
motricidade.

30%

CA4.3 - Participar en actividades de carácter motor
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA4.4 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras dos xogos, e actuar desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo,
recoñecendo as actuacións dos compañeiros e dos
rivais.

30%

CA5.3 - Participar activamente en xogos motores e
noutras manifestacións artístico-expresivas con
arraigamento na cultura propia, tradicional ou
actual, así como noutros procedentes de diversas
culturas, recoñecendo e transmitindo o seu valor
cultural e o seu potencial como espazo xerador de
interaccións construtivas entre persoas con orixes
diferentes e entendendo as vantaxes da súa
conservación.

30%

CA5.5 - Reproducir e crear composicións con ou sen
soporte musical e comunicar diferentes sensacións,
emocións e ideas, de forma estética e creativa,
desde o uso dos recursos rítmicos e expresivos da
motricidade.

30%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Responsabilidade persoal no coidado do corpo.

- Saúde social:

- Saúde mental:

- Usos e finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos e agonísticos.

- Esquema corporal:

- Iniciación das habilidades motrices específicas asociadas á técnica en actividades físico-deportivas: aspectos
principais.

- Xestión emocional: autoestima, ansiedade e situacións motrices. Estratexias de afrontamento e xestión.

- Autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si mesmo e
nos demais durante a práctica motriz.

- Habilidades sociais: estratexias de traballo en equipo para a resolución construtiva de conflitos nas diversas
situacións motrices.
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Contidos

- Concepto de fairplay ou ¿xogo limpo¿.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices (discriminación por
cuestións de xénero, de capacidade, de competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas ou de índole sexista;
abuso sexual ou calquera forma de

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os deportes e os xogos tradicionais populares e autóctonos como
sinal de identidade cultural.

- Transporte activo e sustentable: bicicletas, patíns, patinetes.

- Construción e reutilización de materiais para a práctica motriz, fomentando a sensibilización sobre a xeración de
residuos.

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

10

Título da UDUD

ORIENTÁMONOS

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer os efectos beneficiosos desde o
punto de vista físico, mental e social da actividade
física, como paso previo para a súa integración na
vida diaria.

30%

CA2.3 - Adoptar medidas de seguridade antes,
durante e despois da práctica de actividade física,
aplicando actuacións básicas de primeiros auxilios,
recoñecendo os contextos de risco e actuando con
precaución ante eles.

30%

CA3.5 - Adaptar as accións motrices á incerteza
propia do medio natural e urbano en contextos
terrestres ou acuáticos de forma eficiente e segura,
valorando as súas posibilidades para a práctica de
actividade física e actuando desde unha perspectiva
ecosostible da contorna e comunitaria.

30%

CA4.5 - Convivir mostrando no contexto das
prácticas motrices habilidades sociais, diálogo na
resolución de conflitos e respecto ante a diversidade,
xa sexa de xénero, afectivo-sexual, cultural, de orixe
nacional, étnica, socioeconómica ou de competencia
motriz, e mostrando unha actitude crítica e un
compromiso activo fronte aos estereotipos, ás
actuacións discriminatorias e á violencia, con
especial fincapé no fomento da igualdade de xénero.

30%
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.2 - Participar en actividades de carácter motor,
desde a autorregulación da súa actuación, con
predisposición, esforzo, perseveranza e mentalidade
de crecemento, actuando reflexivamente,
xestionando as emocións e expresándoas de forma
asertiva.

30%

CA5.4 - Valorar o deporte como fenómeno cultural
analizando criticamente os estereotipos de xénero
ou capacidade e os comportamentos sexistas que ás
veces suceden no seu contexto, rexeitándoos e
adoptando actitudes que eviten a súa reprodución
no futuro.

30%

CA6.3 - Adaptar as accións motrices á incerteza
propia do medio natural e urbano en contextos
terrestres ou acuáticos de forma eficiente e segura,
valorando as súas posibilidades para a práctica de
actividade física e actuando desde unha perspectiva
ecosostible da contorna e comunitaria.

30%

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos do estilo de vida activo.

- Impacto dos alimentos ultraprocesados e das bebidas pouco saudables.

- Responsabilidade persoal no coidado do corpo.

- Saúde social:

- Efectos sociais beneficiosos do estilo de vida activo.

- Saúde mental:

- Usos e finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos e agonísticos.

- Utilización adecuada e coidado do material, espazos e instalacións na práctica da actividade física.

- Actuacións básicas de primeiros auxilios ante accidentes e lesións durante a práctica da actividade física. Posición
lateral de seguridade. Conduta PAS (protexer, avisar, socorrer).

- Esquema corporal:

- Creatividade motriz: Identificación de estímulos internos ou externos que esixan un reaxuste instantáneo da acción
motriz.

- Identificación e rexeitamento de condutas contrarias á convivencia en situacións motrices (discriminación por
cuestións de xénero, de capacidade, de competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas ou de índole sexista;
abuso sexual ou calquera forma de

- Coñecemento e execución de bailes e danzas populares de Galicia, de España e do mundo.

- Normas de uso: a educación viaria desde a actividade física e deportiva.

- Transporte activo e sustentable: bicicletas, patíns, patinetes.
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Contidos

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Empregarase o xogo como recurso metodolóxico, así como estilos directivistas como a asiganción de tarefas e estilos
menos directivistas como a resolución de problemas.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Materiais

Empregarase material variado, gran material e pequeno material, así como a construcción de material.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Para a avaliación inicial empregarase a batería DAFIS de medida da condición física

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Proba
escrita 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Proba
escrita 1

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Táboa de
indicadores 99

Os criterios de cualificación son os criterios de avaliación de cada unidade didáctica

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Os criterios de recuperación son a realización dos criterios da seguinte avaliación

6. Medidas de atención á diversidade

Facilitar a realización das actividades cando non sexa capaz de realizalas, así como o apoio do profesorado de
Educación Física.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Igualdade de xénero X X X X X X X X

UD 9 UD 10

ET.1 - Igualdade de xénero X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Para coñecer as árbores, muiños, ...Roteiro polo arredor do colexio

En nadalPartido mestres-alumnos

En semana santaCarreira solidaria

En xuñoActividades deportivas nas pistas do concello
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Satisfacción do alumnado

A través da realización de preguntas ao alumnado

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Na memoria de final de curso realizarase a avaliación da programación, si se conseguiron os obxectivos

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BetanzosCEIP Francisco Vales Villamarín

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202315001124

Curso

5º Pri.Educación plástica e visual

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

35Educación primaria

Sesións
semanais

1
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1. Introdución

O alumnado debe ser partícipe da comprensión da cultura na que vive , elaborar criterios útiles de entendemento e
gozo e desenvolver progresivamente o sentido crítico. Deste xeito, é esencial traballar a confianza en si mesmo, a
autoestima e a empatía.  Tamén é moi relevante a valoración de producións culturais e artísticas diversas que
enriquezan tanto o individuo como á sociedade.No propio concello hai a posibilidade de visitar o CIEC,que colabora co
colexio ofertando visitas guiadas e dando a posibilidade de crear as súas produccións.

O alumnado explorará as diversas linguaxes, artes e disciplinas, así como as distintas
técnicas plásticas, visuais e audiovisuais para a creación das súas propias propostas. Considérase fundamental a
aproximación ao traballo, tanto individual coma colectivo, a partir de ferramentas,instrumentos e materiais variados,
co obxectivo de que o alumnado investigue e experimente nas dimensións lúdica, creativa, comunitaria e social da
área.

As disciplinas artísticas deben tratarse baixo a perspectiva de xénero, polo que cómpre incorpo-rar e normalizar
tamén a contribución das mulleres á evolución das artes plásticas e visuais, historicamente esquecida. Deste xeito,
favorecerase que o alumnado desenvolva as competencias que lle  permitan acadar unha visión igualitaria  da
sociedade.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas,  a  través  da  recepción  activa,  para
desenvolver  a  curiosidade,  a  sensibilidade,  o
pensamento  cr í t ico  e  o  respecto  po la
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2

OBX2  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais  e  os  seus  contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 3 1-2

OBX3  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, da
imaxe  e  dos  medios  dixitais,  para  producir
obras propias.

1 1 2 5 2 1 3-4

OBX4  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
plásticas  e  visuais,  tanto  individuais  coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1 3 3 2 1-3 3-4
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X
Sermos  pintura.

1 15Facemos un cuadro.,unha pintura . 20

Careta 3 D X2 10Elaboración dunha careta. 30

XArquitect@s escolares3 10Realizar debuxo artístico,maquetas 50

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Sermos  pintura.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Producir obras básicas.

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Expoñer os proxectos  e valoralos.

TI 40

CA1.1 - Distinguir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Identificar propostas artísticas diversas.

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Valorar as diferentes profesións artísticas.

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Identificar diferentes fontes de
información.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Valorar as similitudes e diferenzas.

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valorar as emocións de tod@s.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Aceptar as normas de comportamento.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

 Confiar nas capacidades propias.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Desenvolver a creatividade.

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Traballar conxuntamente nun produto
final.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Cooperar nas producións.

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Compartir proxectos.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto.

CA3.1 - Distinguir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Identificar diferentes manifestacións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Descubrir os propios intereses.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Identificar diferentes fontes de
información.

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Valorar o patrimonio.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valorar todas as emocións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Mostrar actitudes positivas cara os
demais.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Mostrar confianza nas propias
posibilidades.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Traballar de forma colaborativa.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Colaborar nas producións.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Respectar as creacións de tod@s.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual. Coñecemento e valoración.

- Elementos configurativos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina, continua e
descontinua; plano; textura; cor.

- Profundización no ensino técnico do debuxo. Introdución á comprensión da xeometría a partir da liña recta.
Posibilidades expresivas e comunicativas.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de maior uso na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en diferentes espazos
culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a
recepción.

- Representación, de forma persoal, de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a
linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Elaboración de imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. Técnicas
bidimensionais e tridimensiona

- Iniciación ao debuxo xeométrico. Verbalización da intención expresiva. Terminoloxía básica específica da área.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación. Equilibrio e axuste entre
deseño, proceso e produto.

- Avaliación, interese e valoración, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons. Coñecemento e respecto polas licenzas de uso e
distribución de contidos xerados por outros.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Propostas audiovisuais elementais. O cinema: orixe e evolución. Espazos culturais e artísticos do ámbito
audiovisual. Comunicación e valoración do contido informativo que as imaxes proporcionan, desde unha
perspectiva de xénero.

- Profesións vinculadas ao ámbito cinematográfico e audiovisual. Coñecemento e valoración.

- Nocións elementais sobre formatos audiovisuais: imaxe fixa e en movemento. Ficción e non ficción. Animación.

- Estratexias de procura, filtrado e valoración.

- Vocabulario específico nas artes audiovisuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes audiovisuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
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Contidos

- locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas cinematográficas e audiovisuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Rexistro e edición de elementos audiovisuais (imaxe e audio): conceptos, tecnoloxías, técnicas e recursos
elementais de manexo sinxelo.

- Estratexias e técnicas de composición de historias sinxelas, de maneira individual e grupal, con intención
comunicativa e expresiva, para ser recreadas, narradas e gravadas.

- Producións audiovisuais: iniciación á planificación das diferentes fases e roles do proceso creativo. Traballo
colaborativo e importancia do proceso nos principais xéneros e formatos.

- Producións multimodais: realización con diversas ferramentas.

- Características da linguaxe audiovisual multimodal.

- Aproximación ás ferramentas e ás técnicas básicas de animación.

- Creación, experimentación e difusión de mensaxes audiovisuais: procesos técnicos, respecto á integridade das
persoas e aos dereitos de autor.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas.

2

Título da UDUD

Careta 3 D

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Producir obras básicas

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Expoñer os proxectos e valoralos.

TI 40

CA1.1 - Distinguir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Identificar diferentes propostas artísticas

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Valorar as diferentes profesións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Identificar as diferentes formas de
información

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Valorar as similitudes e diferenzas

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valorar as emocións .

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Acepta as normas de comportamento.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Aceptar as propias posibilidades.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Traballar conxuntamente nun producto
final.

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Cooperar nas producións.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Maniifestar respecto.

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Identificar diferentes manifestacións

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto.

13/01/2023 09:18:20 Páxina 20de9



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Distinguir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Identificar diferentes manifestacións.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Descubrir os propios intereses

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Identificar diferentes fontes de
información.

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Valorar o patrimonio.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valorar todas as emocións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Valorar as actitudes positivas cara os
demais.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Mostrar confianza nas propias
posibilidades.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Traballar de forma colaborativa.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Colaborar nas producións.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Respectar as producións de todos.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual. Coñecemento e valoración.

- Elementos configurativos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina, continua e
descontinua; plano; textura; cor.

- Profundización no ensino técnico do debuxo. Introdución á comprensión da xeometría a partir da liña recta.
Posibilidades expresivas e comunicativas.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de maior uso na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en diferentes espazos
culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a
recepción.

- Representación, de forma persoal, de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a
linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Elaboración de imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. Técnicas
bidimensionais e tridimensiona

- Iniciación ao debuxo xeométrico. Verbalización da intención expresiva. Terminoloxía básica específica da área.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación. Equilibrio e axuste entre
deseño, proceso e produto.

- Avaliación, interese e valoración, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons. Coñecemento e respecto polas licenzas de uso e
distribución de contidos xerados por outros.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Propostas audiovisuais elementais. O cinema: orixe e evolución. Espazos culturais e artísticos do ámbito
audiovisual. Comunicación e valoración do contido informativo que as imaxes proporcionan, desde unha
perspectiva de xénero.

- Profesións vinculadas ao ámbito cinematográfico e audiovisual. Coñecemento e valoración.

- Nocións elementais sobre formatos audiovisuais: imaxe fixa e en movemento. Ficción e non ficción. Animación.

- Estratexias de procura, filtrado e valoración.

- Vocabulario específico nas artes audiovisuais.
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Contidos

- Recursos dixitais de uso común para as artes audiovisuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas cinematográficas e audiovisuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Rexistro e edición de elementos audiovisuais (imaxe e audio): conceptos, tecnoloxías, técnicas e recursos
elementais de manexo sinxelo.

- Estratexias e técnicas de composición de historias sinxelas, de maneira individual e grupal, con intención
comunicativa e expresiva, para ser recreadas, narradas e gravadas.

- Producións audiovisuais: iniciación á planificación das diferentes fases e roles do proceso creativo. Traballo
colaborativo e importancia do proceso nos principais xéneros e formatos.

- Producións multimodais: realización con diversas ferramentas.

- Características da linguaxe audiovisual multimodal.

- Aproximación ás ferramentas e ás técnicas básicas de animación.

- Creación, experimentación e difusión de mensaxes audiovisuais: procesos técnicos, respecto á integridade das
persoas e aos dereitos de autor.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas.

3

Título da UDUD

Arquitect@s escolares

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30
CA4.5 - Compartir os proxectos creativos
audiovisuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Expoñer os proxectos e valoralos.

TI 70

CA1.1 - Distinguir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Identificar propostas artísticas diversas.

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación plástica e visual, empregando o
vocabulario específico destas.

Valorar as diferentes profesións artísticas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Identificar diferentes formas de
información.

CA1.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Valorar as diferenzas e semellanzas.

CA1.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valorar as emocións de tod@s.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Aceptar as normas de comportamento.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Confiar nas capacidades propias.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas plásticas e visuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Desenvolver a creatividade.

CA2.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas plásticas e visuais colectivas, traballando
de forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Traballar conxuntamente nun producto
final.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
de forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe plástica e visual e diferentes técnicas
artísticas.

Cooperar nas producións.

CA2.5 - Compartir os proxectos creativos plásticos e
visuais, empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

Compartir proxectos.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Distinguir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Identificar as diferentes manifestacións.

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico destas.

Descubrir os propios intereses.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, a través de
diversas canles e medios de acceso, de forma
individual e colaborativa.

Identificar diferentes fontes de
información.

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, analizando as
canles, medios e técnicas vinculados a elas, así
como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

Valorar o patrimonio.

CA3.5 - Valorar as sensacións e as emocións
producidas por diferentes manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valorar as emocións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Mostrar actitudes positivas cara os
demais.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Producir obras básicas.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas audiovisuais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance, mostrando
confianza nas propias capacidades e perfeccionando
a execución.

Mostrar confianza nas propias
posibilidades.

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas audiovisuais colectivas, traballando de
forma cooperativa na consecución dun resultado
final que cumpra cuns obxectivos acordados e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Traballar de forma cooperativa.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Colaborar nas producións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Respectar as producións de todos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias de lectura, análise e interpretación da intención
comunicativa. Valoración desde unha perspectiva de xénero.

- Profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual. Coñecemento e valoración.

- Elementos configurativos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina, continua e
descontinua; plano; textura; cor.

- Profundización no ensino técnico do debuxo. Introdución á comprensión da xeometría a partir da liña recta.
Posibilidades expresivas e comunicativas.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de maior uso na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en diferentes espazos
culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a
recepción.

- Representación, de forma persoal, de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a
linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Elaboración de imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. Técnicas
bidimensionais e tridimensiona

- Iniciación ao debuxo xeométrico. Verbalización da intención expresiva. Terminoloxía básica específica da área.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación. Equilibrio e axuste entre
deseño, proceso e produto.

- Avaliación, interese e valoración, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Utilización de técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos: a súa aplicación para a captura, creación,
manipulación e difusión de producións plásticas e visuais.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons. Coñecemento e respecto polas licenzas de uso e
distribución de contidos xerados por outros.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Propostas audiovisuais elementais. O cinema: orixe e evolución. Espazos culturais e artísticos do ámbito
audiovisual. Comunicación e valoración do contido informativo que as imaxes proporcionan, desde unha
perspectiva de xénero.
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Contidos

- Profesións vinculadas ao ámbito cinematográfico e audiovisual. Coñecemento e valoración.

- Nocións elementais sobre formatos audiovisuais: imaxe fixa e en movemento. Ficción e non ficción. Animación.

- Estratexias de procura, filtrado e valoración.

- Vocabulario específico nas artes audiovisuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes audiovisuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas cinematográficas e audiovisuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Rexistro e edición de elementos audiovisuais (imaxe e audio): conceptos, tecnoloxías, técnicas e recursos
elementais de manexo sinxelo.

- Estratexias e técnicas de composición de historias sinxelas, de maneira individual e grupal, con intención
comunicativa e expresiva, para ser recreadas, narradas e gravadas.

- Producións audiovisuais: iniciación á planificación das diferentes fases e roles do proceso creativo. Traballo
colaborativo e importancia do proceso nos principais xéneros e formatos.

- Producións multimodais: realización con diversas ferramentas.

- Características da linguaxe audiovisual multimodal.

- Aproximación ás ferramentas e ás técnicas básicas de animación.

- Creación, experimentación e difusión de mensaxes audiovisuais: procesos técnicos, respecto á integridade das
persoas e aos dereitos de autor.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A realización de diversas tarefas, actividades ou proxectos de xeito autónomo e/ou guiado por parte do alumnado
será unha condición primordial para acadar unha aprendizaxe significativa. Todo isto, terá un enfoque globalizador,
de carácter interdisciplinar, transversal e tratando de achegar o coñecemento artístico e do patrimonio ao alumnado.

O traballo individual,  en parellas ou en equipo (traballo colaborativo) serán as opcións máis empregadas para
favorecer a participación total do alumnado

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Láminas de debuxo
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Material funxible ( acuarelas,pinturas...)

Ordenador.

Materiais para a construción de maquetas.

Recursos no concello ( Museo ,CIEC...)

Usaremos materiais e recursos propios da asignatura,tratando de optimizar os recursos e comprando o menos
posible.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O proceso de avaliación inicial durará as dúas primeiras semanas lectivas do curso ( 2 sesións).
Nesta avaliación inicial, o obxectivo primordial é comprobar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
posúe o noso alumnado sobre a área .
Para obter dita información ,  podemos empregar distintos tipos de instrumentos de recollida de información: ,
traballos individuais e/ou grupais.
A  partires  da  información  recollida  e  da  interpretación  da  mesma,  poderemos  adaptar  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe ás caracterísitcas do grupo-clase, poñendo especial énfase na detección de problemáticas e na posta en
marcha das medidas de atención á diversidade necesarias.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

30

UD 3

50

Total

100

Proba
escrita 60 60 30 45

Táboa de
indicadores 40 40 70 55

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes o grao de adquisición das
competencias, o logro dos obxectivos da etapa e os criterios de avaliación. No caso de alumnado con adaptación
curricular, os referentes serán os incluídos na devandita adaptación.
No tocante á calificación dos trimestres, a nota extraerase da media ponderada obtida entre as calificacións das
Unidades didácticas que compoñen o trimestre. Para calificar cada Unidade didáctica, utilizaremos diferentes táboas
de indicadores. Para cubrilas, empregaremos instrumentos de avaliación traballos en grupo, individuais, realización,
de proxectos... Tamén, empregaremos as diferentes probas escritas (produciós propias e grupais...) ao remate de
cada UD.

No caso de obter un número decimal aplicaremos a seguinte equivalencia coas décimas:
* 1,2,3.4 décimas: o número enteiro quedaría como está (por exemplo: 6,3=6).
* 5,6,7,8,9 décimas: ao número enteiro se lle engade 1 unidade (por exemplo: 6,6=7)
A nota final, ao tratarse dunha avaliación continua, será a obtida no terceiro trimestre.

As porcentaxes das avalíacións serán as seguintes:
Primeira avaliación 20 % da ordinaria.

Criterios de cualificación:
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Segunda avaliación 30 % da ordinaria.
Terceira avaliación 50 % da ordiaria.

Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde de 25 de xaneiro de 2022, a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores recupéranse avaliacións anteriores, de ser o caso.
Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa , poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese alumno en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade.

6. Medidas de atención á diversidade

Na etapa da Educación Primaria poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na detección
precoz das súas necesidades específicas e no establecemento de mecanismos de apoio e reforzo tan pronto como se
detecten dificultades de aprendizaxe co obxecto de reforzar a inclusión e asegurar o dereito a unha educación de
calidade.
Neste sentido, cobra especial relevancia o tratamento do Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo
(ACNEAE), entendidos como os alumnos e alumnas que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiais, por atraso madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe
e  a  comunicación,  por  trastornos  de  atención  ou  de  aprendizaxe,  por  descoñecemento  grave  da  lingua  de
aprendizaxe, por atoparse en situación de vulnerabilidade socioeducativa, polas súas altas capacidades intelectuais,
por incorporarse tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.
O traballo coordinado xunto co Departamento de Orientación, o equipo docente, o persoal sanitario e a familia do
alumnado será fundamental para a abordaxe das dificultades que poidan xurdir no proceso de ensino-aprendizaxe
Se na nosa aula dispoñemos de alumnado repetidor/a de curso, aplicaremos un plan específico de reforzo, deseñado
en conxunto có Departamento de Orientación

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - Expresión oral e
escrita. X X X

ET.2 - Comunicación
audiovisual X X X

ET.3 - Competencia dixital X X X

ET.4 - Creatividade X X X

ET.5 - Emprendemento X X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X

ET.7 - Educación para  a paz
e resolución pacífica de
conflictos

X X X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable X X X
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UD 1 UD 2 UD 3

ET.9 - Desenvolvemento
responsable X X X

ET.10 - Educación para a
saúde incluida a afectivo-
sexual

X X X

Observacións:
Na etapa da Educación Primaria poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na detección
precoz das súas necesidades específicas e no establecemento de mecanismos de apoio e reforzo tan pronto
como se detecten dificultades de aprendizaxe co obxecto de reforzar a inclusión e asegurar o dereito a unha
educación de calidade.
Neste  sentido,  cobra  especial  relevancia  o  tratamento  do  Alumnado con  Necesidade  Específica  de  Apoio
Educativo (ACNEAE), entendidos como os alumnos e alumnas que requiran unha atención educativa diferente á
ordinaria,  por  presentar  necesidades  educativas  especiais,  por  atraso  madurativo,  por  trastornos  do
desenvolvemento  da  linguaxe  e  a  comunicación,  por  trastornos  de  atención  ou  de  aprendizaxe,  por
descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por atoparse en situación de vulnerabilidade socioeducativa,
polas súas altas capacidades intelectuais, por incorporarse tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais
ou de historia escolar.
O traballo coordinado xunto co Departamento de Orientación, o equipo docente, o persoal sanitario e a familia do
alumnado  será  fundamental  para  a  abordaxe  das  dificultades  que  poidan  xurdir  no  proceso  de  ensino-
aprendizaxe
Se na nosa aula dispoñemos de alumnado repetidor/a de curso, aplicaremos un plan específico de reforzo,
deseñado en conxunto có Departamento de Orientación.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Coñecer diferentes fontes de patrimonio.Visita ao Museo das Mariñas

Descubrir técnicas de gravado.Visita ao CIEC

Observacións:
As  actividades  complementarias  plantexadas  buscan  proporciaonar  ao  alumnado  unhas  aprendizaxes
vivenciadas, empregando recursos non tan habituais.
Resulta fundamental a planificación deste tipo de actividades para consolidar os contidos traballados ao longo do
curso.
O feito de realizar actividades fora do entorno habitual de aprendizaxe ou mesmo con outras persoas implicadas,
resulta moi motivante para o alumnado e serve de catalizador para a consolidación destas aprendizaxes.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Ofrécelle ao alumndo as instrucións necesarias?
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Conséguese motivar ao alumnado ?

As actividades son axeitadas ao nivel do alumnado?

Os temas  transversais están suficientemente presentes?

Adáptanse as probas e producións ao alumnado tan diverso?

Infórmase ao alumnado dos resultados obtidos?

Cal é o grao de coordinación docente?

 As medidas foron axeitadas para atender aos ACNEAE?

Cando falamos de avaliación, o primeiro que se nos ven á cabeza é a avaliación do alumnado, mais non adoitamos ter
en consideración  a  propia  práctica  docente.  O  propio  Decreto  que establece  o  currículo,  no  seu artigo  21 de
avaliación e promoción, e a orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación, recollen a
necesidade de establecer indicadores de logro para avaliar os procesos de ensino e a súa propia práctica docente nas
programacións didácticas.
Distinguiremos dous momentos para levar a cabo dita avaliación: durante a UD e ao remate da mesma. Estes dous
momentos, teñen a finalidade de obter a información precisa para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Toda a programación está suxeita a ser revisada con continuidade có obxectivo de adaptar o proceso de ensino-
aprendizaxe aos diferentes ritmos, intereses e necesidades do alumnado.
Durante o desenvolvemento das diferentes Unidades Didácticas e ao remate das mesmas, levarase a cabo unha
avaliación obxectiva coa finalidade de mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
Ao remate de cada trimestre, valoraranse os resultados académicos obtidos polo alumnado, a información recollida a
través dos indicadores de logro do epígrafe anterior e os datos aportados polo equipo de ciclo nas sesións de
avaliación, có gallo de formular propostas de mellora en todos os aspectos da programación (proceso de aprendizaxe,
proceso de ensino e a propia práctica docente).
Tamén, levaremos un seguimento do desenvolvemento da programación a través da aplicación Proens (modificación
de número de sesións, modificicación de UD...).

9. Outros apartados
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4
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1. Introdución

A Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación
establece no seu artigo 91 como a primeira das funcións do profesorado, a elaboración da programación da/s área/s
correspondentes. Este documento será o eixo vertebrador a nivel  curricular do proceso de ensino aprendizaxe
durante  o  ano  académico  2022/2023,  e  seguirá  as  pautas  establecidas  no  equipo  de  ciclo  e  a  comisión  de
coordinación pedagóxica.

A importancia da área de Lingua e Literatura Castelá destaca no carácter instrumental da lingua, como elemento
esencial da comunicación. 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 proceso de descubrimento,
como para poder xustificar e exemplificar a interiorización dos contidos.

Así pois, estructuramos esta área en 6 bloques que definen os obxectivos e os contidos básicos:

- A lingua e os seus falantes.
-Comunicación oral.
-Comunicación escrita.
- Alfabetización mediática e informacional.
-Educación literaria.
-Reflexión sobre a lingua e os seus usos no marco de propostas de produción e comprensión de textos orais, escritos
ou multimodais.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Recoñecer a diversidade lingüística do
mundo a partir da identificación das linguas do
a lumnado  e  a  rea l idade  p lur i l ingüe  e
multicultural  de  España  para  favorecer  a
reflexión  interlingüística,  para  identificar  e
rexeitar estereotipos e prexuízos lingüísticos, e
para  valorar  a  devandita  diversidade  como
fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  identificando o sentido xeral  e  a
información  máis  relevante,  e  valorando  con
axuda aspectos  formais  e  de  contido  básicos
para  construír  coñecemento  e  responder  a
diferentes necesidades comunicativas.

2 2 1 3 3 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia, claridade e rexistro adecuados para
expresar  ideas,  sentimentos  e  conceptos;
construír  coñecemento;  establecer  vínculos
persoais;  e  participar  con  autonomía  e  unha
actitude cooperativa e empática en interaccións
orais variadas.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender e interpretar textos escritos
e multimodais, recoñecendo o sentido global, as
ideas  principais  e  a  información  explícita  e
implícita,  e  realizando  con  axuda  reflexións
elementais sobre aspectos formais e de contido,
para adquirir  e construír  coñecemento e para
responder  a  neces idades  e  in te reses
comunicativos diversos.

2-3-5 2 1 1 4-5

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais,
con corrección gramatical e ortográfica básicas,
seriando correctamente os contidos e aplicando
estratexias  elementais  de  planif icación,
textualización,  redacción,  revisión  e  edición
para construír coñecemento e para dar resposta
a demandas comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Buscar,  seleccionar  e  contrastar
información procedente de dúas ou máis fontes,
d e  f o r m a  p l a n i f i c a d a  e  c o  d e b i d o
acompañamento, avaliando a súa fiabilidade e
recoñecendo algúns riscos de manipulación e
des in formac ión ,  para  t rans formala  en
coñecemento  e  para  comunicala  de  maneira
creativa, adoptando un punto de vista persoal e
respectuoso coa propiedade intelectual.

3 1-2-3-4 5 2 3

OBX7 - Ler de maneira autónoma obras diversas
seleccionadas  atendendo  aos  seus  gustos  e
intereses,  compartindo  as  experiencias  de
lectura, para iniciar a construción da identidade
lectora,  para  fomentar  o  gusto  pola  lectura
como  fonte  de  pracer  e  para  gozar  da  súa
dimensión social.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8 - Ler, interpretar e analizar, de maneira
acompañada,  obras  ou  fragmentos  literarios
a d e c u a d o s  a o  s e u  d e s e n v o l v e m e n t o ,
e s t a b l e c e n d o  r e l a c i ó n s  e n t r e  e l e s  e
identificando  o  xénero  literario  e  as  súas
convencións  fundamentais,  para  iniciarse  no
r e c o ñ e c e m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  c o m o
manifestación  artística  e  fonte  de  pracer,
coñecemento e inspiración para crear textos de
intención literaria.

1-2-4 1-2-3-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX9  -  Reflexionar  de  forma  guiada  sobre  a
linguaxe a  partir  de  procesos  de  produción  e
comprens ión  de  tex tos  en  con tex tos
signif icativos,  ut i l izando  a  terminoloxía
e lementa l  adecuada  para  in ic iarse  no
desenvolvemento  da  conciencia  lingüística  e
para  mellorar  as  destrezas  de  produción  e
comprensión oral e escrita.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrát ica
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
detectando e rexeitando os abusos de poder a
través da palabra para favorecer un uso non só
eficaz senón tamén ético da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XEl arte de la deducción.1 12

¿ El diccionario
¿ Los textos literarios
¿ La comunicación
¿ Sílabas átonas y tónicas. Palabras
llanas, agudas y esdrújulas.
¿ Expresar vivencias EO: Contamos
una anécdota EE:El diario
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

5

XEl porqué de los nombres2 12

¿ Sinónimos y antónimos
¿ Prosa y verso. Los géneros
literarios.
¿ El lenguaje y las lenguas de
España. Los dialectos.
¿ Acentuación de llanas, agudas y
esdrújulas.
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

5

XMejor sin miedo3 12

¿ Palabras polisémicas
¿ Hipérboles y personificación.
¿ El sustantivo.
¿ Acentuación de diptongos,
triptongos e hiatos.
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

5

XCuestión de energía4 11

¿ Palabras homónimas: homófonas y
homógrafas
¿ La comparación y la metáfora
¿ Los determinantes. El artículo y los
posesivos
¿ Los signos de puntuación (el punto,
los dos puntos y los puntos suspensivos)
Comprensión y expresión oral y  escrita.

5

Érase una vez X5 12
¿ Onomatopeyas
¿ Los textos narrativos I: los
elementos de la narración

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Érase una vez X5 12

¿ Determinantes indefinidos,
demostrativos y numerales
¿ Los signos de puntuación II (la
coma y el punto y coma)
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

8

Fantasía y realidad X6 12

¿ Frases hechas y refranes
¿ Los textos narrativos II: la
estructura de la narración
¿ Los pronombres
¿ Los signos de puntuación III (El
guion y la raya)
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

8

Personas extraordinarias X7 12

¿ Las palabras compuestas
¿ Mitos, leyendas y fábulas
¿ El adjetivo y sus clases. Los grados
del adjetivo
¿ La g y la j
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

8

¡A otro con ese cuento! X8 12

¿ Las palabras derivadas
¿ Cuentos populares y novelas
¿ El verbo
¿ La r y la rr
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

8

XMomentos inolvidables9 11

¿ Aumentativos y diminutivos
¿ La lírica. Poesía. El ritmo y la rima.
Métrica
¿ Las formas verbales. Las
conjugaciones
¿ La v y la b
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

12

XEcos de otras épocas10 12

¿ Gentilicios
¿ El romance y otras poesías
populares
¿ El adverbio. Las preposiciones. Las
conjunciones
¿ La h
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

12

X¡Arriba el telón!11 11

¿ Los extranjerismos
¿ El teatro I:la escena
¿ Grupo nominal y grupo verbal
¿ La c y la cc
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

12

XReírse de uno mismo12 11

¿ Los extranjerismos
¿ El teatro II: las acotaciones
¿ El enunciado. La oración. El texto.
¿ La y y la ll
¿     Comprensión y expresión oral y escrita.

12
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

El arte de la deducción.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Escribe un breve texto instrutivo de forma
comprensiva.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Produce textos sinxelos con corrección.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Escribe texto breve con acentuación
correcta.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Reelabora cun vocabulario adecuado
textos instrutivos lidos previamente .

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais, incluídas as linguas
de signos, identificando as características
fundamentais das da súa contorna xeográfica, así
como algúns trazos dos dialectos e linguas familiares
do alumnado.

Amosa a mesma consideración polos
compañeiros con lingua materna
diferente.

CA1.3 - Identificar as distintas linguas empregadas
na súa contorna, valorando a diversidade cultural
próxima.

Recoñece  na conversa o galego, o
castelán e o inglés.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Trata con consideración a compañeiros e
compañeiras con lingua ou cultura
familiar diferente.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo o tema, as ideas
principais e as mensaxes explícitas e implícitas,
valorando o seu contido e os elementos non verbais
e formais básicos.

Resume unha comunicación oral breve.

CA2.4 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias sinxelas de
escoita activa, de cortesía lingüística e de
cooperación conversacional.

Intervén activamente en conversas de
grupo reducido: escoita outras
intervencións; manifesta opinión propia.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación sistemática de mellora e o gusto pola
lectura.

Aproveita  o momento lector con
regularidade.
Resume oralmente un texto de
aproximadamente 50 palabras lido en 60
''.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e mapa lingüístico da contorna xeográfica.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo) na
comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución oral de textos.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, expoñer ideas.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir necesidades, vivencias e
emocións propias e alleas.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet...

- Xéneros discursivos

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario, así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura compartida e expresiva con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada e con intención comunicativa e creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.
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Contidos

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

2

Título da UDUD

El porqué de los nombres

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 73

CA1.3 - Identificar as distintas linguas empregadas
na súa contorna, valorando a diversidade cultural
próxima.

Recoñecer o castelán, o galego e o inglés
en textos escritos

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante,
realizando inferencias a partir de estratexias básicas
de comprensión antes, durante e despois da lectura
de maneira acompañada e superando a
interpretación literal.

Resume correctamente un breve texto de
100/150 palabras adaptado á súa idade

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
valorando a lectura como medio para ampliar o
vocabulario e como gozo persoal.

Diferencia textos escritos pola súa
intención: literarios ou informativos

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Redacta textos breves  de 100/150
palabras con redacción correcta e
vocabulario non repetitivo.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
coherentes, en distintos soportes, integrando
recursos gráficos ou paratextuais que faciliten a
comprensión do sentido global e da información
relevante.

Elabora documentos dixitais con
redacción correcta e presentación
acompañada de imaxes de maneira
equilibrada.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Producir, de maneira progresivamente
autónoma,

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Recoñece en textos transcritos conversas
entre iguais,  comparadas con conversas
docente/discente.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes de relativa complexidade, en distintos
soportes, seleccionando o modelo discursivo que
mellor responda a cada situación comunicativa,
progresando no uso das normas gramaticais e
ortográficas básicas e mobilizando, de maneira
puntualmente acompañada, estratexias sinxelas,
individuais ou grupais, de planificación, redacción,
revisión e edición.

Redacta textos breves de 100/150
palabras con  corrección na concordancia
e na acentuación

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Identifica os nomes nun texto escrito

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Recoñece significado da totalidade  dos
nomes dun texto de 100/150 palabras,  a
través do contexto ou con axuda dixital
ou de dicionario.

TI 27

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais, incluídas as linguas
de signos, identificando as características
fundamentais das da súa contorna xeográfica, así
como algúns trazos dos dialectos e linguas familiares
do alumnado.

Recoñece nas conversas os interlocutores
en castelán con entorno familiar non
galego

CA1.2 - Detectar, de xeito guiado, con autonomía
crecente e en contextos próximos, prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, ofrecendo
alternativas e valorando a pluralidade lingüística do
mundo como unha fonte de riqueza cultural.

 Usa unha linguaxe respectuosa e
inclusiva nas conversas cos demáis.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Emprega unha linguaxe respectuosa con
todos os compañeiros e compañeiras.

CA2.2 - Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral:
escoitar con atención, recoller datos, preguntar,
repreguntar e un vocabulario adaptado ao nivel.

Respecta as quendas nas conversas en
grupo.

CA2.4 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias sinxelas de
escoita activa, de cortesía lingüística e de
cooperación conversacional.

Expresa opinión en conversas grupais de
maneira activa

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e mapa lingüístico da contorna xeográfica.

- Valoración da diversidade de linguas na nosa contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, expoñer ideas.
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Contidos

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir necesidades, vivencias e
emocións propias e alleas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura compartida e expresiva con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada e con intención comunicativa e creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas individuais
ou grupais de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronomes e artigos) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario a través dos textos.

3

Título da UDUD

Mejor sin miedo

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 52

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo o tema, as ideas
principais e as mensaxes explícitas e implícitas,
valorando o seu contido e os elementos non verbais
e formais básicos.

Identifica nun texto oído de 100/150
palabras o tema, as ideas principais e as
mensaxes explícitas

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
valorando a lectura como medio para ampliar o
vocabulario e como gozo persoal.

Expresa valoración persoal sobre un texto
escrito seleccionado por el/ela mesmo/a.

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, identificando
palabras clave e anticipando hipóteses.

Indentifica palabra clave en textos
breves.

CA3.4 - Analizar, de maneira progresivamente
autónoma, o contido e aspectos formais e non
formais elementais de textos escritos e multimodais,
valorando o seu contido, estrutura, calidade,
fiabilidade e idoneidade en función do propósito de
lectura.

Clasifica diferentes textos en función do
contido e da presencia ou non de
elementos paratextuais.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Elabora un documento dixital con título,
texto e imaxe, correctamente organizado.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes de relativa complexidade, en distintos
soportes, seleccionando o modelo discursivo que
mellor responda a cada situación comunicativa,
progresando no uso das normas gramaticais e
ortográficas básicas e mobilizando, de maneira
puntualmente acompañada, estratexias sinxelas,
individuais ou grupais, de planificación, redacción,
revisión e edición.

Redacta textos escritos e multimodais con
uso correcto e axeitado de adxectivos.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Recoñece en textos os nomes e
adxectivos.

TI 48

CA2.3 - Producir textos orais e multimodais de
maneira autónoma, coherente e fluída, en contextos
formais sinxelos e utilizando correctamente recursos
verbais e non verbais básicos.

Expresa as súas ideas con claridade e
vocabulario axeitado en situacións
propostas na clase

CA2.5 - Expresarse oralmente con coherencia para
satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións, cun vocabulario axeitado ao
seu nivel a partir das experiencias e interaccións
orais próximas.

Expresa con claridade e vocabulario
axeitado vivencias recentes.

CA3.8 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e as virtuais, comprendendo a súa
organización e colaborando no seu coidado.
Interesarse por manter e ampliar unha biblioteca
propia, tanto física como virtual.

Utiliza correctamente clasificación na
biblioteca na busca de libros por
temática.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Desenvolver un proceso de investigación
individual, sobre algún tema de interese, realizado
de maneira autónoma que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais, mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Elabora un documento orixinal a partir de
dúas fontes documentais diferentes.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal sobre
algún tema de interese persoal ou ecosocial,
realizado de maneira acompañada, que implique a
localización, selección e contraste de información de
distintas fontes incluídas as dixitais.

Comunica e defende un texto multimodal
elaborado a partir de información obtida
noutros textos.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e centro para
localizar lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e
intereses, aplicando as normas básicas do seu
funcionamento.

Recoñece as diferentes temáticas e a súa
identificación e ubicación na biblioteca.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Produce de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou
colectivos con intención literaria.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo) na
comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución oral de textos.

- Procesos: interacción oral

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir necesidades, vivencias e
emocións propias e alleas.

- Procesos: produción oral.

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Procesos: comprensión lectora

- Comprensión global e específica de distintos tipos de texto atendendo a forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
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Contidos

- dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos), desenvolvendo
unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e utilización desta como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e as virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais.

- Procesos: produción escrita

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos, coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos con apoio de modelos.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronomes e artigos) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

4

Título da UDUD

Cuestión de energía

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 37

CA3.4 - Analizar, de maneira progresivamente
autónoma, o contido e aspectos formais e non
formais elementais de textos escritos e multimodais,
valorando o seu contido, estrutura, calidade,
fiabilidade e idoneidade en función do propósito de
lectura.

Redacta resumo de textos narrados con
coherencia e claridade

CA5.6 - Escoitar e ler textos literarios adecuados á
súa idade, que recollan diversidade de autores e
autoras, relacionándoos en función dos temas e de
aspectos elementais de cada xénero literario, e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas ou culturais de maneira
acompañada.

Identifica e clasifica textos segundo o seu
formato literario: prosa, poesía.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Redacta un texto narrativo con intención
literaria, cunha trama e persoaxes
definidos.

CA5.9 - Coñecer os diferentes tipos de textos
literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos,
refráns e adiviñas.

Identifica textos literarios  narrativos
fronte a textos istructivos ou
informativos.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes de relativa complexidade, en distintos
soportes, seleccionando o modelo discursivo que
mellor responda a cada situación comunicativa,
progresando no uso das normas gramaticais e
ortográficas básicas e mobilizando, de maneira
puntualmente acompañada, estratexias sinxelas,
individuais ou grupais, de planificación, redacción,
revisión e edición.

Elabora textos narrativos en prosa nos
que da voz ás personaxes.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Identifica os determinantes nun texto
narrativo breve.

TI 63

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo o tema, as ideas
principais e as mensaxes explícitas e implícitas,
valorando o seu contido e os elementos non verbais
e formais básicos.

Expresa unha valoración emocional sobre
unha breve historia narrada

CA2.5 - Expresarse oralmente con coherencia para
satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións, cun vocabulario axeitado ao
seu nivel a partir das experiencias e interaccións
orais próximas.

Resume un texto narrativo breve, con
vocabulario axeitado.

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
valorando a lectura como medio para ampliar o
vocabulario e como gozo persoal.

Interésase polo final de textos narrativos
antes de lelos.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Amosa lectura fluída en textos literarios
narrativos.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversas fontes, compartindo a experiencia
da lectura, avanzando na construción da súa
identidade lectora e participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar.

Utiliza regularmente os momentos de
lectura de xeito adecuado
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura participando, de forma autónoma, en
comunidades lectoras de ámbito escolar.

Aporta opinións persoais nos debates
literarios

CA5.1 - Ler de maneira autónoma textos de diversos
autores e autoras axustados aos seus intereses,
facendo valoracións persoais das obras literarias de
forma guiada para fomentar o gusto pola lectura e
avanzar na construción da súa identidade lectora.

Manifesta preferencias por tipo de
narrativa ou autor/autora.

CA5.3 - Valorar os textos literarios en calquera lingua
e a literatura en xeral como vehículo de
comunicación e como recurso de gozo persoal,
utilizando a lectura como fonte de lecer e
información.

Rexistra un número de lecturas suficiente,
marcado no comezo de curso.

CA5.4 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e as virtuais, como escenario de
actividades literarias compartidas.

Coñece o funcionamento da biblioteca, e
a súa organización para buscar fondos e
recursos.

CA5.5 - Incorporar a lectura expresiva e a
comprensión e interpretación de textos literarios
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar.

Participa activamente en representacións
lidas e escenificacións teatrais.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e alleos
e emendar algúns problemas de comprensión
lectora, de maneira progresivamente autónoma, a
partir da reflexión metalingüística e interlingüística e
usando a terminoloxía básica adecuada.

Revisa e mellora textos narrativos
previamente elaborados

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, expoñer ideas.

- Procesos: comprensión oral

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Procesos: produción oral.

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Procesos: comprensión lectora
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Contidos

- Comprensión global e específica de distintos tipos de texto atendendo a forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos), desenvolvendo
unha valoración crítica destes.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada e con intención comunicativa e creatividade.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses e para a
valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación, progresivamente autónoma e compartida dos textos literarios a través de conversacións literarias,
participando en comunidades lectoras de ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua como vehículo de comunicación, como fonte de
coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

5

Título da UDUD

Érase una vez

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

13/01/2023 09:18:11 Páxina 38de17



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 42

CA3.4 - Analizar, de maneira progresivamente
autónoma, o contido e aspectos formais e non
formais elementais de textos escritos e multimodais,
valorando o seu contido, estrutura, calidade,
fiabilidade e idoneidade en función do propósito de
lectura.

Analiza a métrica e a rima dun poema.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Produce textos literarios expresando as
súas emocións.

CA5.8 - Recoñecer e interpretar recursos básicos da
linguaxe literaria e diferenza das principais
convencións formais dos xéneros.

Recoñece algún recurso literario

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes de relativa complexidade, en distintos
soportes, seleccionando o modelo discursivo que
mellor responda a cada situación comunicativa,
progresando no uso das normas gramaticais e
ortográficas básicas e mobilizando, de maneira
puntualmente acompañada, estratexias sinxelas,
individuais ou grupais, de planificación, redacción,
revisión e edición.

Escribe progresivamente sen faltas de
ortografía, progresando nas normas
gramaticais

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Recoñece algunhas categorías
gramaticais.

TI 58

CA2.3 - Producir textos orais e multimodais de
maneira autónoma, coherente e fluída, en contextos
formais sinxelos e utilizando correctamente recursos
verbais e non verbais básicos.

Recita poemas de maneira autónoma de
xeito coherente.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversas fontes, compartindo a experiencia
da lectura, avanzando na construción da súa
identidade lectora e participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar.

Le poesía con correcta entoación e ritmo

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura participando, de forma autónoma, en
comunidades lectoras de ámbito escolar.

Expresa a súa valoración sobre poemas e
cancións

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, participando en comunidades
lectoras do ámbito escolar e social.

Comparte a lectura a través de
comunidades lectoras

CA5.3 - Valorar os textos literarios en calquera lingua
e a literatura en xeral como vehículo de
comunicación e como recurso de gozo persoal,
utilizando a lectura como fonte de lecer e
información.

Manifesta preferencias dentro do mundo
da poesía

CA5.4 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e as virtuais, como escenario de
actividades literarias compartidas.

Participa activamente en foros literarios

CA5.5 - Incorporar a lectura expresiva e a
comprensión e interpretación de textos literarios
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar.

Emprega tono e actitude axeitadas nas
representacións literarias lidas ou
interpretadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.6 - Escoitar e ler textos literarios adecuados á
súa idade, que recollan diversidade de autores e
autoras, relacionándoos en función dos temas e de
aspectos elementais de cada xénero literario, e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas ou culturais de maneira
acompañada.

Expresa emocións coa lectura e audición
de textos literarios poéticos e cancións,
con relación ao seu contido.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución oral de textos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Procesos: produción oral.

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada e con intención comunicativa e creatividade.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses e para a
valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación, progresivamente autónoma e compartida dos textos literarios a través de conversacións literarias,
participando en comunidades lectoras de ámbito escolar e social.
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Contidos

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua como vehículo de comunicación, como fonte de
coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronomes e artigos) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

6

Título da UDUD

Fantasía y realidad

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 79

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Redacta un autorretrato breve, con
características axeitadas.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Utiliza nunha narración propia un
vocabulario axeitado e sen redundancias.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Produce de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou
colectivos con intención literaria.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes de relativa complexidade, en distintos
soportes, seleccionando o modelo discursivo que
mellor responda a cada situación comunicativa,
progresando no uso das normas gramaticais e
ortográficas básicas e mobilizando, de maneira
puntualmente acompañada, estratexias sinxelas,
individuais ou grupais, de planificación, redacción,
revisión e edición.

Utiliza as formas verbais de maneira
correcta en exemplos comúns.

CA6.3 - Establecer xeneralizacións sobre aspectos
básicos do funcionamento da lingua de maneira
acompañada, formulando hipóteses e buscando
contraexemplos, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras,
enunciados e textos, nun proceso de produción ou
comprensión de textos en contextos significativos.

Reelabora textos descriptivos
modificando formas verbais sen cambiar
o significado.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e alleos
e emendar algúns problemas de comprensión
lectora, de maneira progresivamente autónoma, a
partir da reflexión metalingüística e interlingüística e
usando a terminoloxía básica adecuada.

Mellora a redacción de textos de
vivencias pesoais logo da súa lectura.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Utiliza correctamente o b/v en exercicios
con vocabulario adecuado.

TI 21

CA2.5 - Expresarse oralmente con coherencia para
satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións, cun vocabulario axeitado ao
seu nivel a partir das experiencias e interaccións
orais próximas.

Transmite aos demáis oralmente as súas
emocións

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe, un
pensamento crítico para evitar discriminacións e
prexuízos.

Nas descricións persoais recoñece
aspectos positivos e negativos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, expoñer ideas.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir necesidades, vivencias e
emocións propias e alleas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: produción escrita

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que faciliten a organización e claridade do texto.
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Contidos

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais, prestando especial
atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os esquemas semántico e
sintáctico da oración simple, a partir de metalinguaxe específica elemental.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

7

Título da UDUD

Personas extraordinarias

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 43

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, identificando
palabras clave e anticipando hipóteses.

Recoñece e comprende distintos tipos de
textos.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe, un
pensamento crítico para evitar discriminacións e
prexuízos.

Respecta as diferentes opinións a través
do pensamento crítico.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Produce de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou
colectivos con intención literaria.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Diferenza algunhas categorías
gramaticais recoñecendo o verbo.

TI 57

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios,
recoñecendo os abusos de poder a través da palabra
identificados mediante a reflexión grupal guiada
sobre distintos aspectos, verbais e non verbais, que
rexen a comunicación.

Participa nos debates con corrección e
respeto polas opinións das demais
persoas.

CA2.3 - Producir textos orais e multimodais de
maneira autónoma, coherente e fluída, en contextos
formais sinxelos e utilizando correctamente recursos
verbais e non verbais básicos.

Expón as súas opinións de xeito fluído.

CA2.4 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias sinxelas de
escoita activa, de cortesía lingüística e de
cooperación conversacional.

Participa na comunicación, respetando a
quenda.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Expresarse oralmente con coherencia para
satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións, cun vocabulario axeitado ao
seu nivel a partir das experiencias e interaccións
orais próximas.

Expresa coherentemente as súas
opinións.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos, propondo solucións creativas.

Escoita as opinións alleas.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable no uso das tecnoloxías
dixitais da información e comunicación para a
procura e tratamento da información de modo
eficiente e responsable.

Acude con regularidade a fontes seguras
na procura de información.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Xéneros discursivos

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución oral de textos.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, expoñer ideas.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir necesidades, vivencias e
emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria, con propostas propias e tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Procesos: produción oral.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos
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Contidos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos.

- Comprensión global e específica de distintos tipos de texto atendendo a forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos), desenvolvendo
unha valoración crítica destes.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada e con intención comunicativa e creatividade.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronomes e artigos) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

8

Título da UDUD

¡A otro con ese cuento!

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 55

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e os abusos de poder a través da palabra
identificados mediante a reflexión grupal
acompañada sobre distintos aspectos, verbais e non
verbais, que rexen a comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Identifica linguaxe discriminatoria nun
texto escrito.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
coherentes, en distintos soportes, integrando
recursos gráficos ou paratextuais que faciliten a
comprensión do sentido global e da información
relevante.

Redacta un resumo dun debate previo,
con indicación de opinións encontradas, e
da súa propia.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe, un
pensamento crítico para evitar discriminacións e
prexuízos.

Redacta texto argumentativo expresando
con criterio a opinión sobre un problema
social de carácter discriminatorio.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Produce de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou
colectivos con intención literaria,
reelaborando con creatividade os
modelos dados, en distintos soportes e
complementándoos con outras linguaxes
artísticas.

CA6.5 - Mellorar os textos propios e alleos na súa
comprensión mediante o uso autónomo de
dicionarios impresos ou dixitais.

Reelaborda de forma máis comprensiba
textos propostos,  axudándose do
dicionario físico ou dixital.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Realiza correctamente exercicios de
discriminación de palabras con g/j. Utiliza
correctamente aumentativos e
diminutivos de palabras dadas.

TI 45

CA2.2 - Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral:
escoitar con atención, recoller datos, preguntar,
repreguntar e un vocabulario adaptado ao nivel.

Demostra empatía e coñecemento do
argumento do contrario nun debate

CA2.4 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias sinxelas de
escoita activa, de cortesía lingüística e de
cooperación conversacional.

Demostra capacidade de enriquecer a súa
opinión a través dos argumentos doutros
compañeiros e compañeiras.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos, propondo solucións creativas.

É propositivo en situacións de conflictos
de convivencia.

CA3.8 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e as virtuais, comprendendo a súa
organización e colaborando no seu coidado.
Interesarse por manter e ampliar unha biblioteca
propia, tanto física como virtual.

Localiza os recursos de biblioteca
axeitados para preparar unha entrevista a
unha persoaxe coñecida.

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión individual e
grupal sobre os aspectos básicos, verbais e non
verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Identifica no mundo da publicidade
gráfica  situacións de discriminación.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, expoñer ideas.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir necesidades, vivencias e
emocións propias e alleas.
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Contidos

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria, con propostas propias e tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: produción oral.

- Construción, e comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma
de textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Procesos: comprensión lectora

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e utilización desta como fonte de
información e lecer.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronomes e artigos) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario a través dos textos.

9

Título da UDUD

Momentos inolvidables

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 55

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, identificando
palabras clave e anticipando hipóteses.

Explica por escrito a información obtida
en noticias sinxelas.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe, un
pensamento crítico para evitar discriminacións e
prexuízos.

Emprega o pensamento crítico para
rexeitar posibles discriminacións que
poidan existir na prensa escrita,  a través
da valoración dun texto de prensa
seleccionado.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Produce de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou
colectivos con intención literaria.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Recoñece algunhas categorías
gramaticais, especialmente as
preposicións, conxuncións e adverbios.

TI 45

CA2.6 - Valorar os medios de comunicación social
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a
informacións e experiencias doutras persoas.

Respecta os medios de comunicación
como transmisores de información.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e os abusos de poder a través da palabra
identificados mediante a reflexión grupal
acompañada sobre distintos aspectos, verbais e non
verbais, que rexen a comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Rexeita os usos lingüísticos que se poidan
profucir nos medios de comunicación.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable no uso das tecnoloxías
dixitais da información e comunicación para a
procura e tratamento da información de modo
eficiente e responsable.

Amosa hábitos seguros en internet.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversas fontes, compartindo a experiencia
da lectura, avanzando na construción da súa
identidade lectora e participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar.

Lee e maneira autónoma ou acompañada
textos de diversas fontes, compartindo a
experiencia da lectura, avanzando na
construción da súa identidade lectora e
participando en comunidades lectoras no
ámbito escolar.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, da información relevante e da integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet...

- Procesos: produción oral.

- Construción, e comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma
de textos orais e multimodais.
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Contidos

- Xéneros discursivos

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronomes e artigos) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

10

Título da UDUD

Ecos de otras épocas

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 35

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante,
realizando inferencias a partir de estratexias básicas
de comprensión antes, durante e despois da lectura
de maneira acompañada e superando a
interpretación literal.

Lee e compre diversos textos adaptados á
súa idade

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

 Produce de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou
colectivos

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Coñece os aspectos máis básicos das
categorías gramaticais

TI 65

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

 Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa
perspectiva de xénero.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos, propondo solucións creativas.

Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias
moi básicas para a escoita activa.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Acada as destrezas e competencias
lingüísticasmáis básicas a través do uso
da lingua escrita.

CA4.1 - Desenvolver un proceso de investigación
individual, sobre algún tema de interese, realizado
de maneira autónoma que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais, mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

 Desenvolve un proceso de investigación
individual moi básico sobre algún tema de
interese,

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversas fontes, compartindo a experiencia
da lectura, avanzando na construción da súa
identidade lectora e participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar.

Lee e comprende textos de diversa fonte

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Procesos: produción oral.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Procesos: comprensión lectora

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario a través dos textos.

11

Título da UDUD

¡Arriba el telón!

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

13/01/2023 09:18:11 Páxina 38de29



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 26

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Produce textos sinxelos.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Aplica os coñecementos sobre as
categorías gramaticais máis sinxelas.

TI 74

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa
perspectiva de xénero.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos, propondo solucións creativas.

Desenvovle actitudes básicas de escoita
activa

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante,
realizando inferencias a partir de estratexias básicas
de comprensión antes, durante e despois da lectura
de maneira acompañada e superando a
interpretación literal.

Lee textos multimodais moi sinxelos.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Acada as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua
escrita.

CA4.1 - Desenvolver un proceso de investigación
individual, sobre algún tema de interese, realizado
de maneira autónoma que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais, mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Desenvolve un proceso de investigación
individual moi sinelo sobre algún tema de
interese.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversas fontes, compartindo a experiencia
da lectura, avanzando na construción da súa
identidade lectora e participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar.

Lee de maneira autónoma ou
acompañada textos de diversas fontes,
compartindo a experiencia da lectura,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Procesos: produción oral.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Procesos: comprensión lectora

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos.
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Contidos

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario a través dos textos.

12

Título da UDUD

Reírse de uno mismo

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante,
realizando inferencias a partir de estratexias básicas
de comprensión antes, durante e despois da lectura
de maneira acompañada e superando a
interpretación literal.

Lee e comprende textos diversos
sinxelos.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Produce de maneira autónima textos
sinxelos.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, para favorecer
unha comunicación máis eficaz.

Aplica os coñecementos sobre categorías
gramaticáis moi sinxelas.

TI 60

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa
perspectiva de xénero.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos, propondo solucións creativas.

Utiliza linguaxe asertiva e estratexias de
escoita activa.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

 Acada as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua
escrita.

CA4.1 - Desenvolver un proceso de investigación
individual, sobre algún tema de interese, realizado
de maneira autónoma que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais, mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Desenvolve un proceso de investigación
sinxelo sobre un tema de interese.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversas fontes, compartindo a experiencia
da lectura, avanzando na construción da súa
identidade lectora e participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar.

Lee de manera autónoma diversas fontes
de lectura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Procesos: produción oral.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Procesos: comprensión lectora

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Creación de textos literarios de maneira libre e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario a través dos textos.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A área de Lingua Castelá e Literatura ten un carácter esencialmente instrumental, e, xunto coa lingua galega e lingua
inglesa, está presente tamén nunha porcentaxe das outras áreas curriculares. É a nosa ferramenta indispensable de
comunicación, de transmisión de coñecementos, e por tal motivo ten un carácter esencialmente social.
Deste xeito defínense unhas liñas metodolóxicas que favorezan o progreso do alumnado no quinto curso:

>Aprendizaxe cooperativa:  o deseño de tarefas en grupo require comunicación entre iguais,  escoita de ideas,
aprendizaxe de normas de convivencia, etc que potencian o desenvolvemento da linguaxe. Permite a cada individuo
desenvolver as súas capacidades específicas

>Aprendizaxe significativa: as propostas terán unha vinculación directa co alumnado de forma que sexa para eles
algo vinculado coa súa realidade.
Ensinanza individualizada: complementariamente ao traballo cooperativo, os docentes proporcionaremos tarefas e
ensinanzas a cada un dos alumnos en función das súas capacidades e necesidades.

>Entorno multimedia: a linguaxe está presente en distintos formatos: directo, a través de material impreso, a través
de medios electrónicos visuais e sonoros. Desenvolveranse destrezas de comunicación oral e escrita nestes distintos
soportes de maneira equilibrada.

>Autoavaliativo: nas tarefas individuais, así como nas colectivas, será o propio alumno e alumna quen revise e avalíe
a súa produción na busca de erros e de mellora comunicativa.

>Progresividade e consolidación: todo o aprendido en cada momento vai enriquecer o xa adquirido anteriormente.
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Deste xeito irán enriquecendo as capacidades comunicativas, e o desenvolvemento curricular no curso reforza e
enriquece o adquirido no curso anterior.

Dentro destes principios, a tarefa docente irá encamiñada a conseguir dinámicas de traballo individual e colectivo
que  sexa  efectiva,  con  hábitos  que  se  deberán  consolidar  a  partir  do  primeiro  trimestre,  e  incorporando  os
coñecemento novos nos aspectos de reflexións sobre a lingua dunha maneira progresiva, como se desenvolve nas 9
unidades didácticas, e tendo en conta as diferentes capacidades, para o que os medios dixitais dispoñibles serán moi
útiles.

Para desenvolver a alfabetización mediática e informacional, adicarase unha porcentaxe de tempo non inferior ao
25% á  aprendizaxe  e  práctica  de  procura  de  información,  de  coñecemento  da  organización  dos  contidos  (en
biblioteca, en internet, en sitios web específicos...) no proceso de construción do coñecemento de forma activa por
parte do alumnado.
Tamén será importante o tempo adicado á interpretación de documentos útiles para a vida: manuais, receitas,
prospectos, formularios...

O acceso á literatura farase a través do fomento do hábito lector, para o que se conta co momento lector diario, así
como o recollido no proxecto lector do centro. Utilizarase tamén o tirón da música urbana, popular, etc en lingua
castelá como vía de acceso ao mundo da poesía.
A  exposición  de  ideas  colectivas  ou  individuais  requirirá  un  desenvolvemento  competencial  no  manexo  de
ferramentas TIC que con texto, gráficos, imaxes, etc

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Ultraportátiles de alumnado.

Portátil de aula e do profesor ou profesora,  e PDI.

Espazo EVA Abalar, cos recursos dispoñibles e elaborados.

Material funxible do alumnado: caderno, lápis, estoxo, goma...

Biblioteca do centro, cos seus fondos e recursos.

Biblioteca de aula, con libros de consulta e de literatura.

Radio escolar e salón de actos.

Fontes documentais de internet.

O equipo dixital  do alumnado será a súa principal  ferramenta de traballo,  complementada con cadernos para
realización de anotacións, exercicios, etc. A disposición da aula facilitará os agrupamentos para equipos de traballo,
nos que utilizarán estes recursos básicos, así como a propia comunicación oral.
A plataforma EVA Edixgal facilita a comunicación docente/discente nas asignacións de tarefas, e servirá tamén como
instrumento de avaliación.
Outros  espazos  do  centro  diferentes  á  súa  aula  de  titoría  serán  empregados  con  regularidade  para  o
desenvolvemento curricular nesta área: programas de radio, representacións teatrais, producións audiovisuais...
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

No comezo de curso realizarase unha avaliación inicial co obxectivo de coñecer os saberes previos do alumnado que
servirán como nexo de construcción dos seus novos aprendizaxes.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

5

UD 4

5

UD 5

8

UD 6

8

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

12

UD 10

12

Proba
escrita 40 73 52 37 42 79 43 55 55 35

Táboa de
indicadores 60 27 48 63 58 21 57 45 45 65

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

12

UD 12

12

Total

100

Proba
escrita 26 40 46

Táboa de
indicadores 74 60 54

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes o grao de adquisición das
competencias, o logro dos obxectivos da etapa e os criterios de avaliación. No caso de alumnado con adaptación
curricular, os referentes serán os incluídos na devandita adaptación.
No tocante á calificación dos trimestres, a nota extraerase da media ponderada obtida entre as calificacións das
Unidades didácticas que compoñen o trimestre. Para calificar cada Unidade didáctica, utilizaremos diferentes táboas
de indicadores.  Para  cubrilas,  empregaremos instrumentos  de  avaliación  como portfolios,  traballos  en  grupo,
individuais, produccións escritas... Tamén, empregaremos as diferentes probas escritas (test, preguntas abertas,
resposta curta...) ao remate de cada UD.

O peso de cada avaliación será o seguinte:

1º Avaliación: 20% da ordinaria.
2º Avaliación: 30% ordinaria.
3º Avaliación: 50% ordinaria.

No caso de obter un número decimal aplicaremos a seguinte equivalencia coas décimas:
* 1,2,3.4 décimas: o número enteiro quedaría como está (por exemplo: 6,3=6).
* 5,6,7,8,9 décimas: ao número enteiro se lle engade 1 unidade (por exemplo: 6,6=7)
A nota final, ao tratarse dunha avaliación continua, será a obtida no terceiro trimestre.

Criterios de cualificación:
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Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde de 25 de xaneiro de 2022, a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores recupéranse avaliacións anteriores, de ser o caso.
Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa , poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese alumno en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade..

6. Medidas de atención á diversidade

As  medidas  de  atención  á  diversidade  levaranse  en  coordinación  entre  o  equipo  docente  do  alumando,  o
Departamento de Orientación e o equipo directivo.
Para o tratamento da diversidade do alumnado no grupo teremos en conta:
> A dispoñibilidade de profesorado a maiores do titor, entendendo que dende a Xefatura de Estudios se poidan
asignar horas de apoio doutro profesorado. Esta dispoñibilidade ven definida trimestralmente polas necesidades
existentes en cada grupo. Contando con horario dispoñible, este aproveitarase para reforzar aspectos nos que
presentan dificultades os alumnos e alumnas que así o evidenciaron na avaliación.
> O profesorado especialista de PT ou AL de ser o caso, e se así o determina o Departamento de Orientación.
> O modelo de traballo por equipos de maneira colaborativa permite asignar funcións acordes coas capacidades de
cada quen, fomentando a formación entre iguais, pola que os máis capaces axudan aos que teñan dificultades.
> O entorno dixital  no que nos desenvolvemos facilita que cada alumno ou alumnas realice tarefas graduais e
moduladas acorde ás súas capacidades, podendo ampliar coñecementos ou centrarse en aspectos máis puntuais. Nas
sesións estaremos pendentes de asignar tarefas que consideremos realizables por cada alumno/a.
>O docente, nas actividades de grupos, prestará especial atención ao alumnado con máis dificultades, e asignará
maior responsabilidade aos que se desenvolven con maior solvencia.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Emprendemento. X X X X X

ET.2 - Igualdade de xénero. X X X X X X X X

ET.3 - Educación para a paz. X X X X X X X X

ET.4 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible.

X X X

ET.5 - Educacion para a
saúde (incluída a sexual). X X X X

ET.6 - Educación emocional e
en valores. X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Emprendemento. X

ET.2 - Igualdade de xénero. X
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UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.3 - Educación para a paz. X

ET.4 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible.

X

ET.5 - Educacion para a
saúde (incluída a sexual).
ET.6 - Educación emocional e
en valores.

Observacións:
A área de Lingua Castelá e Literatura integra todas as áreas do coñecemento e da relación social, xa que é
vehículo de comunicación. Os elementos transversais impregnan a práctica totalidade das unidades didácticas,
sendo máis patente no referido á igualdade de xénero ou na educación para a paz. Toda a acción educativa
nesta  área  seguirá  estes  principios  de  igualdade,  resolución  dialogada  de  conflitos,  xestión  positiva  das
emocións, etc.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visita á Casa das palabras para coñecer distintos aspectos da
comunicación humana a través da linguaxe.

Visita ao museo Verbum de Vigo (primeiro trimestre)

Para  conmemorar  o  día  do  libro,  organízase  dende  a
biblioteca un concurso de relato curto, no que se vai animar
ao alumnado á súa participación.

Participación  no  concurso  organizado  dende  a
bilblioteca  sobre  creación  literaria  (segundo
trimestre)

Visita  a  unha  obra  teatral  dentro  da  programación  que
organiza o Concello, orientada aos centros educativos

Visita á obra teatral no Auditorio de Goián (terceiro
trimestre)

Observacións:
Cada trimestre haberá unha actividade especial, que consistirá en saída a un lugar externo (primeiro e terceiro
trimestre), así como a participación nunha proposta dende a biblioteca do centro, con repercusión na totalidade
do alumnado do centro, e proxección a toda a comunidade educativa.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Grao de participación do alumnado nas actividades voluntarias (mínimo 50%).

Integración activa  nas actividades grupais da totalidade do alumnado.

Grao de coordinación entre os dous mestres/as do nivel.

Avaliación positiva nunha porcentaxe de alumnado superior ao 85%.

Nivel de intervención activa do alumnado en debates, cun mínimo do 80%.
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Grao de motivación continuada do alumnado.

Diversidade de propostas e tarefas para poder ter activa a totalidade do alumnado, en concordancia coa súa
capacidade e potencialidade.

Integración do alumnado con NEAE nas actividades de clase, con ou sen apoios de profesorado complementario.

Grao de coñecemento e participación das familias no proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna.

Nivel de satisfacción do alumnado coa práctica docente, empatía co mestre/a.

O deseño das programacións deberá ter en conta o curriculum LOMLOE da área, así como todas as circunstancias
específicas do alumnado dos dous grupos. Isto require unha perfecta coordinación entre as dúas mestras/mestres do
nivel, coordinación que se manterá durante todo o curso, e que permitirá realizar actividades complementarias e
curriculares de forma conxunta.
No desenvolvemento das unidades didácticas teremos en conta as circunstancias específicas da nosa área:
>Carácter instrumental, con presencia nas demais áreas curriculares.
>Progresividade nas aprendizaxes, e enriquecemento continuo do coñecemento e das competencias relacionadas.

Deste xeito, a valoración dos logros adquiridos dependerá dos seguintes aspectos:

>Deseño curricular axeitado na dificultade e na significación.
>Grao de adquisición de competencias na área.
>Deseño claro de obxectivos, con definición clara de contidos.
>Deseño claro de criterio de avaliación que perfile con claridade os mínimos esixidos.
>Metodoloxía preferentemente activa e con motivación para o alumnado.
>Recursos didácticos ben seleccionados e axeitados.
>Avaliación continua do proceso para adoptar as correccións que se precisen con rapidez.
>Deseño específico de actividades que permitan un equilibrio entre as expectativas de aprendizaxe e os límites
individuais dos diferentes alumnos e alumnas, evitando frustracións e desconexión do proceso.
>Grao de conexión cos titores e titoras legais do alumnado, mantendo unha información fluída sobre o grupo, e
titorías regulares de carácter individual.
>Igualmente,  o  nivel  de  satisfacción  coa  práctica  docente  por  parte  do  alumnado,  necesario  para  un
desenvolvemento eficaz do proceso educativo.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O deseño curricular da área no comezo de curso realizarase en función da normativa e dos resultados da avaliación
inicial dos dous grupos, que condicionará as actuacións dende o principio.
Coas avaliacións trimestrais realizarase tamén unha avaliación do proceso e do deseño nese período, dando lugar ás
modificacións necesarias no referido aos contidos, á metodoloxía, ou ao deseño dos mínimos esixibles, de tal xeito
que con cada unha das avaliacións parciais, poidamos adaptar con máis precisión a nosa actividade diaria en cada
unha das unidades didácticas.
Deste xeito poderanse modificar no calendario o número de sesións de cada unha das unidades didácticas, así como
a adaptación das mesmas, tanto na súa globalidade como para alumnado específico.
No final de curso teranse en conta os indicadores de logro, tanto referidos á práctica docente como ao deseño
curricular, para obter conclusións con relación ao novo curso escolar.
Con cada período de avaliación haberá un informe sobre este proceso na área,  que se remitirá á Xefatura de
Estudios, para elaborar un informe global sobre o proceso educativo en tódalas áreas e niveis. Este informe marcará
as liñas xerais para o seguinte trimestre ou curso.
As incidencias de seguimento quedarán rexistradas no apartado propio desta aplicación PROENS.
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9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BetanzosCEIP Francisco Vales Villamarín

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202315001124

Curso

5º Pri.Lingua Estranxeira - Inglés

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

105Educación primaria

Sesións
semanais

3
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1. Introdución

No nivel de quinto de Educación Primaria hai un total de 109 alumnos e alumnas distribuidos en cinco grupos. Só
unha pequena porcentaxe presenta dificultades na aprendizaxe da Lingua Estranxeira o que representa un 5% do
alumnado  aproximadamente,  o  resto  adoita  ter  unha  boa  disposición  para  a  aprendizaxe  desta  materia  e,
únicamente; a desmotivación, falta de atención e interés así como a carencia de constancia e esforzo, fan que non
acaden os niveis mínimos esixibles.
A aprendizaxe da Lingua Estranxeira está ben valorada socialmente, contando que boa parte do alumnado participa
en actividades extraescolares de reforzo e ampliación desta materia.
O nivel socio-económicas e culturais das familias é o dun pobo urbano na que as actividades socioeconómicas están
centradas no sector servizos.
A aprendizaxe está baseada nos repertorios e experiencias do alumnado, facilitando así a súa participación en actos
de comunicación sinxelos. Isto inclúe a posta en práctica de actividades e estratexias comunicativas de comprensión,
produción, interacción e mediación lingüística, entendida nesta etapa como a actividade orientada a facilitar a
comprensión mutua e a procesar e transmitir información básica e sinxela

As Unidades Didácticas están formadas maioritariamente por vídeos, lecturas, vocabulario, cancións e un punto
gramatical  acompañado do correspondente léxico e estructuras sintácticas.  As Unidades didácticas non están
pechadas, senon que aportan ideas para ser complementadas.

Os obxectivos, os criterios de avaliación e os contidos son xerais para todo o nivel educativo e queda especificada
nesta programación a distribución ao longo do curso escolar e en que momento traballar un ou outro aspecto para a
consecución final do obxectivo.

Dado o carácter  cíclico da materia poderase marcar o mesmo criterio  de avaliación en distintos trimestres.  O
fundamental é que no total do curso se avaliarán todos os criterios e abordaranse todos os contidos.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  o  sent ido  xeral  e
información  específica  e  predicible  de  textos
breves e sinxelos, expresados de forma clara e
na  lingua  estándar,  facendo  uso  de  diversas
estratexias e recorrendo, cando sexa necesario,
ao  uso  de  distintos  tipos  de  apoio,  para
desenvolver  o  repertorio  lingüístico  e  para
responder a necesidades comunicativas cotiás.

2-3 1-2 1 1 5 2

OBX2  -  Producir  textos  sinxelos  de  maneira
comprensible  e  estruturada,  mediante  o
emprego de estratexias como a planificación ou
a  compensación,  para  expresar  mensaxes
breves  re lac ionados  con  neces idades
inmed ia tas  e  responder  a  p ropós i tos
comunicativos cotiás.

1 1-2 1 2 5 1 4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 - Interactuar con outras persoas usando
expresións cotiás, recorrendo a estratexias de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  necesidades
inmediatas  do  seu  interese  en  intercambios
comunicativos  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

5 1-2 1 3 3 1-3

OBX4 - Mediar en situacións predicibles, usando
estratexias  e  coñecementos  para  procesar  e
transmitir información básica e sinxela, co fin de
facilitar a comunicación.

5 1-2-3 1 1-3 1

OBX5  -  Recoñecer  e  usar  os  repertorios
lingüísticos  persoais  entre  distintas  linguas,
reflexionando  sobre  o  seu  funcionamento  e
identificando  as  estratexias  e  coñecementos
propios, para mellorar a resposta a necesidades
comunicat ivas  concretas  en  s i tuacións
coñecidas.

2 1 2 1-4-5 3

OBX6  -  Apreciar  e  respectar  a  diversidade
lingüística, cultural e artística a partir da lingua
estranxeira,  identificando  e  valorando  as
diferenzas  e  semellanzas  entre  linguas  e
culturas, para aprender a xestionar situacións
interculturais.

5 3 1-3 2-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XReady, Steady, Go!1 13

A data e os números ordinales. Peguntas
sobre datas.
Listenings e readings relacionados co tema
desta unidade.

10

XOur World.2 15

Léxico relacionado cos países e as súas
nacionalidades.
Coñecemento e uso dos pronomes
posesivos e a hora.
Proxecto escrito: os emails.
Desenrolo da perseverancia como unha
habilidade social.
Sobre o coñecemento do mundo
descubriremos un parque sorprendente en
Singapour
Vídeos e listenings relacionado coa
unidade.
Songs and games

10

XThe weekend's here3 13
Léxico relativo as diversa actividades que
se poden levar a cabo no noso tempo libre.
Expresan a frecuencia das accións propias
dun vocabulario de uso axeitado ao nivel

10

13/01/2023 09:16:35 Páxina 29de4



Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XThe weekend's here3 13

usando o presente simple. Fan preguntas
sobre a frecuencia: How often...?
Trabállase a amizade como un hábito
social.
Na escrita trabállase o inicio dos diarios.
Sobre o coñecemento do mundo indagamos
sobre a xardinería no Reino Unido.
Videos e listenings relacionados coa
unidade.

10

Books and Films X4 13

Léxico relativo aos distintos xéneros de
películas e libros.
Adxectivos para clasificar os distintos tipos
de películas ou libros.
Uso dos nexos de unión; conxuncións.
Na escrita traballamos os resumos, ou
reseñas de libros ou películas.
Nas destrezas sociais reparamos na
importancia da lectura para a vida.
E o coñecemento do mundo lévanos a facer
un tour por un estudo de gravación en
Estados Unidos.
Listenings and song.

10

Wild World X5 10

Léxico relativo aos animais salvaxes.
As preposicións de movemento.
Comparacións
O plural dos nomes.
Na escrita reparamos nas notas a pé de
páxina.
As ferramentas informáticas como inventos
que afectan á sociedade.
No coñecemento do mundo que nos rodea
sobre hábitos de vida en Botswana,
Videos e listenings.

10

When I was youg X6 10

Léxico relativo aos estados de ánimo e á
descripción da personalidade.
Pasado simple do verbo ser/estar nas súas
formas afirmativa, negativa, interrogativa e
as respostas curtas.
Os signos de puntuación; o seu uso.
Escribimos unha entrevista.
Fomentamos a autoestima.
Sobre o coñecemento do mundo
estudiamos aspectos relevantes do pasado
e presente de Irlanda.

20

XIncredible inventions7 10

Léxico relativo a pequeños inventos que
forman parte do noso entorno máis
inmediato.
Forma e estudio dos nom.es compostos.
Escribimos unha reportaxe.
Fomentamos a creatividade.
Informámonos dalgúns inventos que nos
proporciona desde Canadá.
Listenings e videos.

10

XAt the doctor's.8 11Léxico relativo ás distintas partes do corpo. 10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XAt the doctor's.8 11

As enfermidades.
Hixiene e hábitos saudables.
Videos relacionados co tema.
Pandemias: textos a seguir.
Listenings. 10

XEating out.9 10

Vocabulario relativo ás distintas comidas e
aos distintos tipos de restaurantes.
Expresións para reservar e pedir dun menú.
Listening.
Videos relativos a unidade.
Memory game:food.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Ready, Steady, Go!

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 15

CA1.4 - Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados, con adecuación á
situación comunicativa proposta, a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, e usando
estruturas e léxico básicos de uso común sobre
asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia persoal
para o alumnado e próximos á súa experiencia.

Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados a
través de ferramentas analóxicas e
dixitais,  usando estruturas e léxico
básicos de uso común sobre asuntos
cotiáns e frecuentes

TI 85

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar e analizar o
sentido global, así como palabras e frases
específicas en textos de tipoloxía variada,
orais, escritos e multimodais breves e
sinxelos

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios
breves de información sobre temas
mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiadaestratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas sinxelas  e
iniciar e terminar a comunicación.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir rutinas.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo á identificación persoal.

- Léxico relativo á vida cotiá.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de procura guiada de información en medios analóxicos e dixitais.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias elementais que axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e produción de información, e a
comunicación fluída.
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Contidos

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder eficazmente a unha
necesidade concreta, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas
demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

2

Título da UDUD

Our World.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 25

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, coñecementos e estratexias para preparar e
producir textos breves, sinxelos e útiles adecuados
ás intencións comunicativas, ás características
contextuais e á tipoloxía textual, usando con axuda
recursos físicos ou dixitais en función da tarefa e das
necesidades de cada momento.

Seleccionar  e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para
preparar e producir textos breves
adecuados ás intencións comunicativas
usando con axuda recursos físicos ou
dixitais

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

TI 75

CA1.2 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, estratexias e coñecementos adecuados en
situacións comunicativas cotiás e de relevancia para
captar o sentido global e procesar informacións
explícitas en textos diversos.

Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias e coñecementos adecuados
en situacións comunicativas cotiás para
captar o sentido global e procesar
informacións explícitas en textos
diversos.

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias
elementais para saudar, despedirse e
presentarse; formular e contestar
preguntas sinxelas

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións de comunicación nas que atender á
diversidade, mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores, e polas linguas
empregadas, e interese por participar na solución de
problemas de intercomprensión e entendemento na
súa contorna próxima, apoiándose en diversos
recursos e soportes.

Inferir  textos, conceptos e comunicacións
breves e sinxelas de forma guiada en
situacións de comunicación  mostrando
respecto e empatía polos interlocutores e
polas linguas empregadas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, mostrando interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos básicos que
fomenten a sustentabilidade e a democracia.

 Aceptar e respectar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:describir persoas, obxectos e
lugares.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: dar indicacións e instrucións.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: expresar a pertenza e a
cantidade.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, o espazo e as relacións espaciais; o tempo, a afirmación, a negación, a
interrogación e a exclamación, relacións lóxicas elementais.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a relacións persoais próximas.

- Léxico relativo a  lugares e contornos de interese para o alumnado.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Propiedade intelectual das fontes consultadas e contidos utilizados; identificación de dereitos de autoría.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.
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Contidos

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comparación elemental entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- Estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo
a valores ecosociais e democráticos.

- Participación en intercambios comunicativos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira, a través de
diferentes medios.

3

Título da UDUD

The weekend's here

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.4 - Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados, con adecuación á
situación comunicativa proposta, a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, e usando
estruturas e léxico básicos de uso común sobre
asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia persoal
para o alumnado e próximos á súa experiencia.

 Redactar textos breves e sinxelos
previamente preparados  con adecuación
á situación comunicativa proposta a
través de ferramentas analóxicas e
dixitais e usando estruturas e léxico
básicos

TI 70

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Utilizar, de forma guiada en situacións
cotiás estratexias elementais para saudar
despedirse e presentarse formular e
contestar preguntas sinxelas expresar
mensaxes e iniciar e terminar a
comunicación

CA1.9 - Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de información e
a comunicación fluída, adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais e a
tipoloxía textual, usando, con axuda, recursos e
apoios físicos ou dixitais en función das necesidades
de cada momento.

Aplicar de forma guiada estratexias
básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación fluída
usando con axuda recursos físicos ou
dixitais

CA2.2 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os
coñecementos e estratexias de mellora
da súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Aceptar e respectar a diversidade lingüística,
cultural e artística propia de países onde se fala a
lingua estranxeira como fonte de enriquecemento
persoal, mostrando interese por comprender
elementos culturais e lingüísticos básicos que
fomenten a sustentabilidade e a democracia.

Aceptar e respectar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Estratexias básicas para a comprensión, a planificación e a produción de textos orais; escritos e multimodais,
breves, sinxelos e contextualizados.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a  lugares e contornos de interese para o alumnado.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común, sexan presenciais e simultáneas, ou a través
doutros medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar indicacións,
aclaracións e explicacións adaptadas ao seu nivel, colaborar, comparar e contrastar.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Recursos e apoios físicos e dixitais que permitan exercer a mediación lingüística dun xeito básico.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas
(léxico, fonemas similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a
partir da comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Patróns culturais básicos de uso frecuente transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

4

Título da UDUD

Books and Films

Duración

13
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar  o sentido global
así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada orais escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre
temas actuais frecuentes e cotiáns

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada, en
situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas sinxelas
iniciar e terminar a comunicación.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

CA2.3 - Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de aprendizaxe da
lingua estranxeira, recoñecendo os aspectos que
axudan a mellorar e realizando actividades de
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
portfolio europeo das linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
realizando actividades de autoavaliación
e coavaliación

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:describir persoas, obxectos e
lugares.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: situar obxectos, persoas e
lugares no espazo.
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Contidos

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos, de uso común, na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: recoñecemento das características
e do contexto, organización e estrutura interna, segundo o xénero, a función textual, o destinatario e a finalidade.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo á vida cotiá.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Propiedade intelectual das fontes consultadas e contidos utilizados; identificación de dereitos de autoría.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias elementais que axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e produción de información, e a
comunicación fluída.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comunicación e relación con persoas doutros países, a través da lingua estranxeira: acceso a nova información,
culturas e modos de vida diferentes.

5

Título da UDUD

Wild World

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Participar en situacións interactivas
sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns  a través
de diversos soportes apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo
pausado
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar e utilizar de forma guiada en
situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas moi
sinxelas; iniciar e terminar a
comunicacion

CA2.2 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os
coñecementos e estratexias de mellora
da súa capacidade de comunicar e de
aprender a lingua estranxeira

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:describir persoas, obxectos e
lugares.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a relacións persoais próximas.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común, sexan presenciais e simultáneas, ou a través
doutros medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar indicacións,
aclaracións e explicacións adaptadas ao seu nivel, colaborar, comparar e contrastar.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de procura guiada de información en medios analóxicos e dixitais.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación lingüística en
situacións cotiás básicas.
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Contidos

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder eficazmente a unha
necesidade concreta, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas
demais linguas do repertorio lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

6

Título da UDUD

When I was youg

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar e utilizar de forma guiada en
situacións cotiás estratexias elementais
para saudar despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas moi
sinxelas  iniciar e terminar a
comunicación.

CA1.9 - Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de información e
a comunicación fluída, adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais e a
tipoloxía textual, usando, con axuda, recursos e
apoios físicos ou dixitais en función das necesidades
de cada momento.

Seleccionar , de forma guiada, estratexias
básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación fluída
usando recursos e apoios físicos ou
dixitais

CA2.3 - Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de aprendizaxe da
lingua estranxeira, recoñecendo os aspectos que
axudan a mellorar e realizando actividades de
autoavaliación e coavaliación, como as propostas no
portfolio europeo das linguas (PEL) ou nun diario de
aprendizaxe.

Iniciarse, de maneira guiada, no rexistro e
uso dos progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua estranxeira,
recoñecendo os aspectos que axudan a
mellorar e realizando actividades de
autoavaliación e coavaliación

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais,mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Estratexias básicas para a comprensión, a planificación e a produción de textos orais; escritos e multimodais,
breves, sinxelos e contextualizados.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: dar indicacións e instrucións.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: expresar a pertenza e a
cantidade.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, o espazo e as relacións espaciais; o tempo, a afirmación, a negación, a
interrogación e a exclamación, relacións lóxicas elementais.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Recursos e apoios físicos e dixitais que permitan exercer a mediación lingüística dun xeito básico.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas
(léxico, fonemas similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a
partir da comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comparación elemental entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- Participación en intercambios comunicativos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira, a través de
diferentes medios.

7

Título da UDUD

Incredible inventions

Duración

10
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar e analizar o
sentido global, así como palabras e frases
específicas en textos de tipoloxía variada,
orais, escritos e multimodais breves e
sinxelos

CA1.4 - Organizar e redactar textos breves e
sinxelos, previamente preparados, con adecuación á
situación comunicativa proposta, a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, e usando
estruturas e léxico básicos de uso común sobre
asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia persoal
para o alumnado e próximos á súa experiencia.

 Redactar textos breves e sinxelos
previamente preparados  con adecuación
á situación comunicativa proposta a
través de ferramentas analóxicas e
dixitais e usando estruturas e léxico
básicos

TI 50

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar e utilizar, de forma guiada, en
situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas sinxelas
iniciar e terminar a comunicación.

CA1.8 - Inferir e explicar textos, conceptos e
comunicacións breves e sinxelas, de forma guiada,
en situacións de comunicación nas que atender á
diversidade, mostrando respecto e empatía polas
interlocutoras e os interlocutores, e polas linguas
empregadas, e interese por participar na solución de
problemas de intercomprensión e entendemento na
súa contorna próxima, apoiándose en diversos
recursos e soportes.

Inferir  textos, conceptos e comunicacións
breves e sinxelas de forma guiada en
situacións de comunicación  mostrando
respecto e empatía polos interlocutores e
polas linguas empregadas

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
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Contidos

- espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:situar eventos no tempo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: situar obxectos, persoas e
lugares no espazo.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias de procura guiada de información en medios analóxicos e dixitais.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Estratexias elementais que axuden a crear pontes e faciliten a comprensión e produción de información, e a
comunicación fluída.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e habituais relativos aos costumes, a vida cotiá e as relacións
interpersoais, convencións sociais básicas de uso común, linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta dixital
propias de países onde se fala a lingua estranxeira.

8

Título da UDUD

At the doctor's.

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, estratexias e coñecementos adecuados en
situacións comunicativas cotiás e de relevancia para
captar o sentido global e procesar informacións
explícitas en textos diversos.

Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias e coñecementos adecuados
en situacións comunicativas cotiás para
captar o sentido global e procesar
informacións explícitas en textos
diversos.

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

13/01/2023 09:16:36 Páxina 29de18



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Seleccionar e utilizar de forma guiada en
situacións cotiás estratexias elementais
para saudar despedirse e presentarse;
formular e contestar preguntas moi
sinxelas  iniciar e terminar a
comunicación.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar de forma
progresivamente autónoma os coñecementos e
estratexias de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, con
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos
e dixitais.

Utilizar  de forma progresivamente
autónoma os coñecementos e estratexias
de mellora da súa capacidade de
comunicar e de aprender a lingua
estranxeira,

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais,mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos, de uso común, na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: recoñecemento das características
e do contexto, organización e estrutura interna, segundo o xénero, a función textual, o destinatario e a finalidade.

- Unidades lingüísticas básicas e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, o espazo e as relacións espaciais; o tempo, a afirmación, a negación, a
interrogación e a exclamación, relacións lóxicas elementais.

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo á identificación persoal.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común, sexan presenciais e simultáneas, ou a través
doutros medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar indicacións,
aclaracións e explicacións adaptadas ao seu nivel, colaborar, comparar e contrastar.

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
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Contidos

- enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Propiedade intelectual das fontes consultadas e contidos utilizados; identificación de dereitos de autoría.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación lingüística en
situacións cotiás básicas.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comparación elemental entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e
parentescos.

- Patróns culturais básicos de uso frecuente transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

9

Título da UDUD

Eating out.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA1.1 - Recoñecer, interpretar e analizar o sentido
global, así como palabras e frases específicas en
textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos sobre temas actuais
frecuentes e cotiáns de relevancia persoal e ámbitos
próximos á súa experiencia, expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer, interpretar e analizar o
sentido global, así como palabras e frases
específicas en textos de tipoloxía variada,
orais, escritos e multimodais breves e
sinxelos

TI 80

CA1.3 - Expresar oralmente textos breves e sinxelos,
previamente preparados, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, xunto con
estruturas básicas e de uso frecuente propias da
lingua estranxeira.

Expresar oralmente textos breves e
sinxelos, previamente preparados, sobre
asuntos cotiáns e de relevancia para o
alumnado, utilizando de forma guiada
recursos verbais e non verbais

CA1.5 - Seleccionar, organizar e aplicar, de forma
guiada, coñecementos e estratexias para preparar e
producir textos breves, sinxelos e útiles adecuados
ás intencións comunicativas, ás características
contextuais e á tipoloxía textual, usando con axuda
recursos físicos ou dixitais en función da tarefa e das
necesidades de cada momento.

Seleccionar  e aplicar de forma guiada
coñecementos e estratexias para
preparar e producir textos breves
adecuados ás intencións comunicativas
usando con axuda recursos físicos ou
dixitais
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios breves de
información sobre temas cotiáns, de relevancia
persoal e próximos á súa experiencia, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

Planificar e participar en situacións
interactivas sinxelas de intercambios
breves de información sobre temas
mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística e a etiqueta dixital.

CA1.7 - Seleccionar, organizar e utilizar, de forma
guiada, en situacións cotiás, estratexias elementais
para saudar, despedirse e presentarse; formular e
contestar preguntas sinxelas; expresar mensaxes e
iniciar e terminar a comunicación.

Utilizar, de forma guiada en situacións
cotiás estratexias elementais para saudar
despedirse e presentarse formular e
contestar preguntas sinxelas expresar
mensaxes e iniciar e terminar a
comunicación

CA1.9 - Seleccionar e aplicar, de forma guiada,
estratexias básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de información e
a comunicación fluída, adecuados ás intencións
comunicativas, as características contextuais e a
tipoloxía textual, usando, con axuda, recursos e
apoios físicos ou dixitais en función das necesidades
de cada momento.

Seleccionar , de forma guiada, estratexias
básicas que axuden a crear pontes e
faciliten a comprensión e produción de
información e a comunicación fluída
usando recursos e apoios físicos ou
dixitais

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando de
maneira progresivamente autónoma sobre aspectos
básicos do seu funcionamento.

Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas

CA3.1 - Actuar con aprecio e respecto en situacións
interculturais, construíndo vínculos entre as
diferentes linguas e culturas, e mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de discriminación,
prexuízo e estereotipo en contextos comunicativos
cotiáns e habituais.

Actuar con aprecio e respecto en
situacións interculturais mostrando
rexeitamento ante calquera tipo de
discriminación, prexuízo e estereotipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e apreciar a
diversidade lingüística, cultural e artística.

Seleccionar e aplicar, de maneira guiada,
estratexias básicas para entender e
apreciar a diversidade lingüística, cultural
e artística.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición e afianzamento da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; describir rutinas; dar indicacións e instrucións;
expresar a pertenza e a cantidade.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás.
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Contidos

- Léxico relativo á identificación persoal, relacións persoais próximas, lugares e contornos de interese para o
alumnado, vida cotiá, lecer e tempo libre.

- Léxico relativo ao lecer e tempo libre.

- Léxico relativo a relacións persoais próximas.

- Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Léxico e expresións básicos e frecuentes de uso común relacionados coa metalinguaxe para comprender
enunciados sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal, así como plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa (aulas virtuais,
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas...) ¿para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento
de proxectos con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.

- Recursos e apoios físicos e dixitais que permitan exercer a mediación lingüística dun xeito básico.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas
(léxico, fonemas similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a
partir da comparación das linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A seguinte listaxe recolle as liñas de actuación do apartado Orientacións Pedagóxicas do Decreto de Primaria de
Lingua Estranxeira aplicables a quinto de primaria.Segundo elas, a metodoloxía levaranos a:

- Buscar un enfoque orientado á acción,creando situacións continuas de comunicación con e entre o grupo:TPR,seguir
instrucións, preguntar e responder para dar/obter información en interaccións cotiás habituais, desenvolver xogos....

-Partir sempre das aprendizaxes previas do grupo de alumnado co que traballamos.

-Realizar proxectos significativos adaptados ao nivel educativo.

- Deseñar actividades de aprendizaxe de acceso universal (DUA) para atender mellor á diversidade do alumnado o
que axudará a darlle unha atención individualizada.

- Poñer énfase na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan
pronto se detecten.

- Buscar a identificación persoa-lingua, o que implica axudar ao alumnado a asociar de xeito automático a mestra/e
coa lingua que ensina .

-Impulsar situacións de interacción, de comunicación oral entre o alumnado de todos os niveis: en parellas, pequenos
grupos ou grupo /aula, en situacións reais ou supostas).
O xogo en diferentes formatos, soportes e modalidades preséntase coma un elemento necesario e fundamental para
a adquisición da lingua en calquera nivel da etapa de Primaria: xogos de tarxetas tales coma xogos de memoria,
xogos de taboleiro temáticos que cumpra cos obxectivos de utilizar vocabulario e expresións na lingua estranxeira,
proporcionar diversión e concentración aos participantes.
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-Empregar tecnoloxías dixitais: proxección de vídeos,xogos interactivos online,videoclips de cancións e tamén o uso
da radio escolar para emitir e gravar cuñas publicitarias e mensaxes, realizar podcasts de duración curta, anuncios en
vídeo sobre eventos a realizar no propio centro ou a contorna, e actividades similares.

-  Alternar,  para introducir  a  lectura en lingua estranxeira e a escoita,  o  uso de ferramentas dixitais  (historias
publicadas en plataformas de difusión dixital, ilustradas e narradas por persoas de fala inglesa e acentos diferentes)
coa lectura por parte do profesorado de libros adaptados a esta idade.

- Utilizar fragmentos audiovisuais de documentais, anuncios publicitarios, curtas en vídeo, ... adecuados a este nivel
para a práctica da comprensión oral. Este tipo de actividade permitiralles a nenos e nenas acceder a información e
imaxes relacionadas con outras materias do currículo, e a temas transversais tales coma a educación para a saúde,
incluída a afectivo-sexual; a igualdade de xénero, a educación para a paz, a educación para o consumo responsable e
o desenvolvemento sustentable.

- Dotar aos nenos e nenas dunha ferramenta máis para a comunicación: a lingua estranxeira. Esta ferramenta, igual
cás  outras  linguas  das  que  dispoña,  permitiralles  expresar  o  que  queren  en  cada  momento,  dende  as  súas
necesidades básicas ("non me atopo ben", "quero ir ao baño"), ata relacionarse nos xogos ("tócame a min", "gañei!")
e entender as necesidades dos/as demais.

-Aproveitar todas as situacións que o ámbito escolar ofrece para introducir a lingua estranxeira en substitución das
maternas do alumnado, propoñendo e creando situacións relacionadas coa realidade na que este vive, para que teña
sentido e significado pleno a lingua que use e, ao mesmo tempo, ofrecerlle a posibilidade de achegarse a outras
realidades grazas a ela, a través do mundo dixital.

-Utilizar materiais visuais e variados, coma libros ilustrados, revistas, periódicos, tarxetas con imaxes do vocabulario
das unidades didácticas, páxinas web, presentacións dixitais e vídeos curtos para a adquisición de estratexias de
autoaprendizaxe entre as que están a utilización de técnicas coma impulsar repasos frecuentes entre os nenos e
nenas, os xogos lingüísticos, a escoita de cancións e o visionado de películas e vídeos nesa lingua.

-Priorizar a linguaxe corporal, os xestos, a mímica e soportes visuais para facerse entender o mestre/a cos nenos e
nenas, e deste xeito practicar e aprender eles mesmos estas estratexias fronte á tradución.

-Poñer en práctica a coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o das linguas cooficiais, necesaria
para evitar a repetición de contidos .

-Asentar e afianzar, asi mesmo, a coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o que imparte outras
áreas nesa lingua,neste caso coas seccóns bilíngües.
.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

1- Páxinas web de xogos online

2- Historias e contos publicados na rede

3- Xogos de mesa

4- Xogos físicos

5- Libros de lectura

6- Posters e murais

7- Ferramentas de elaboración de materiais
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8- Encerado dixital interactivo - smart board

 9 - Uso dos medios audiovisuais con que conte a escola

10- Realia e recursos que nos ofrece a contorna escolar.

11- Vídeos.

12.Cancións e rimas.

13- Actividades DUA.

NOTA: neste apartado 4.2. Materiais e recursos, aparecerá un agrupamento dos diversos materiais e recursos que
podemos utilizar no nivel de 5º.
Citamos algúns exemplos:

1- Páxinas web de xogos online:

British council: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Games to learn English: https://www.eslgamesplus.com/fun-games/

https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-esl-crocodile-board-game/

Types of games:

-Memory

-Drag it.

-Simon says

-Match it.

-Guess it.

-Whats missing?

2- Historias e contos publicados na rede:

"The selfish giant": https://youtu.be/M8MFW2qG79s.

3 - Xogos de mesa (sempre relacionadas co vocabulario e expresións de uso frecuente xa traballados e coñecidos
polo alumnado)

+ De tarxetas: imaxe-imaxe; imaxe - palabra; palabra - palabra, preguntas:
* adiviñar a tarxeta;
* memory game;
* facer parellas

+ De taboleiro: con imaxes; con imaxes e palabras; con imaxes e instrucións; con preguntas que hai que contestar:

- Snakes and ladders.
- Noughts and crosses.
- Trivial.
- Scrabble.

+ Dominós relacionados cos diferentes temas que vaiamos traballando ao longo do curso.
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4  -  Xogos  físicos:  hai  moitos  xogos  aos  que  xogan  nenos  e  nenas  na  lingua  propia  que  son  perfectamente
aproveitables para practicar a LE e incorporala á comunicación automática. Pódense citar aquí:
+ xogos de pelota nos que cada xogador di unha palabra, ou unha frase; ou fai unha pregunta que debe contestar
quen recibe a pelota,
+ xogos de rol,
+ xogos coma o do pano e os números, no que se pode variar perfectamente os números cos que xogan cada vez, ou
introducir a variante de usar palabras dun campo semántico determinado no canto de números,
+ xogos de localización e movemento no espazo.

5- Libros de lectura, principalmente contos pero tamén poesía: é importante contar con libros que os nenos e nenas
podan manipular e cos que se poda facer traballo de lectura e explotación de vocabulario e expresións de uso
frecuente. Recomendamos libros publicados por editoriais dos países da LE que estamos traballando, destinados a
nenos e nenas desta idade e máis novos.

6- Posters e murais: nas dúas posibilidades que nos brindan: a elaboración propia en aula por parte do alumnado; e
os posters de vocabulario que compramos e nos permiten unha ampla variedade de actividades de comunicación
entre o alumnado.

7- Ferramentas dixitais de elaboración de materiais: poden ser usadas polo propio alumnado baixo supervisión e guía
da mestra-e.
Por exemplo:
+ Ferramentas que nos ofrece a propia Consellería de Educación nas aulas virtuais
+ Genially: https://genial.ly/why-genially
+ Canva: https://www.canva.com/es_419/
+ Ferramentas que nos ofrece Google para a escola

8- Encerado dixital interactivo - smart board
Son moitas as posibilidades que nos ofrece o seu uso en aula, dende actividades específicas para este medio ata o
seu uso cos recursos da internet; o simple feito de poder actuar dese xeito coa pantalla diante de todo o grupo - clase
xa é motivador, a partir daí todo son posibilidades.

9 - Uso dos medios audiovisuais cos que conte a escola: radio, vídeo, tanto para a produción coma para un posterior
uso na escoita e comprensión.

10-Realia e recursos que nos ofrece a contorna escolar. Resulta de moita utilidade o uso de obxectos reais e recursos
axeitados ao tema que nos interese en cada momento e que nos proporcione a contorna escolar, o vecindario no que
esta se ubica e calquera procedente das experiencias educativas do alumnado ao longo do curso: excursións, visitas
culturais, etc.

11- Vídeos de plataformas coma Vevo e YouTube: pequenos fragmentos de películas coñecidas polo alumnado, vídeo-
clips de cancións que nenos e nenas coñecen e dos que poden aprender e cantar fragmentos, pequenos fragmentos
de documentais sobre animais,  natureza, tours por cidades e temas transversais tales coma cuestións sociais,
dereitos de nenos e nenas e os ODS.

12-Permítennos utilizar a linguaxe dunha forma lúdica que resulta motivadora a todos os niveis.

13-Actividades que faciliten a participación de todo o alumnado dentro da súa diversidade.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Farase ao principio do curso unha avaliación de diagnose para coñecer o nivel  competencial  do alumnado nas
competencias de pronunciación,escoita e comprensión oral,fluidez na expresión verbal e calquer outro aspecto que
os permita valorar o punto de partida de cada neno/a.
Neste proceso podense recoller evidencias tales coma gravacións de audio ou video individuas,de interacción en
parella ou gran grupo reflexando os resultados nas corresponentes táboas de valoración.
O mesmo se fará coa observación directa por parte da profesora rexistrando os datos nunha táboa de valoración
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específica.
Esta información gardarase e terase presente ao longo do curso para ir valorando o avance de cada neno e nena.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

20

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

Total

100

Proba
escrita 15 25 30 0 0 0 50 0 20 14

Táboa de
indicadores 85 75 70 100 100 100 50 100 80 86

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Os criterios de cualificación utilizados serán :
Procedementos e evidencias : observación sistemática, posta en común, presentacións, gravacións en audio e video,
representacións tipo role play, teatrais, analise de portfolios e outros .Instrumentos: táboas de indicadores,que serán
diferentes segundo as evidencias que se queiran analizar,
Probas escritas tales coma exames, tests, murais e presentacións elaboradas polo alumnado nos que se use a lingua
escrita
As táboas de indicadores recollerán criterios e graos de consecución acordes coa evidencia que queiramos valorar.
Dado o carácter cíclico no traballo coa lingua estranxeira a adquisición da mesma é progresiva polo que no inicio do
curso o alumnado terá menor fluídez ,menos bagaxe de léxico e menos seguridade e confianza no uso da lingua e das
ferramentas , técnicas e estratexias de auto-aprendizaxe, en consecuencia terémolo en conta á hora de valorar as
evidencias que recollamos e de decidir a cualificación para cada alumno/a.

Para obter a cualificación na avaliación continua ao longo do curso teremos en conta o rexistrado nas táboas de
indicadores que imos utilizando en cada UD, prestando especial atención aos avances que teña experimentado cada
neno e nena dende o momento da avaliación inicial e/ou anterior.
Para construír a cualificación final elaboraremos táboas de indicadores específicos que analizarán todos os CA do
nivel; prestaremos atención especial e valoraremos, principalmente, a evolución experimentada por cada neno e
nena dende o comezo do curso escolar, o nivel de consecución de cada obxectivo e a adquisición das competencias
nese remate do curso.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Dada a característica progresiva da materia,o alumnado irá recuperando aqueles aspectos non superados no seu
momento coas novas tarefas do curso.
O alumnado que non avance ao ritmo da maioría do seu grupo poderá superar as súas dificultades con apoios e
reforzos educativos.
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6. Medidas de atención á diversidade

Tal como se establece na normativa vixente, prestarase especial atención á atención personalizada dos alumnos e
alumnas,  á realización de diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo que deberán
poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe e que poderán ser tanto organizativos
coma  curriculares.  Entre  as  medidas  que  se  adopten  poderán  considerarse  o  apoio  no  grupo  ordinario,  os
agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo.

A nosa programación ten en conta os  diversos  niveis  de aprendizaxe dos alumnos/as.  Non todos os  nenos/as
aprenden do mesmo xeito  e  ao mesmo ritmo.  Por  iso,  cada actividade pode ser  tratada con distinto  nivel  de
profundidade e apoiada en materiais diversos que permitan adaptarse ás características de todo o alumnado e os
diferentes ritmos de aprendizaxe.
Debemos facer propostas para atender ao alumnado real que teñamos no grupo, coas características que presenten.
A modo de exemplo citamos as seguintes:

* Fast finisher activities:
- Teranse preparadas follas de actividades para aqueles alumnos-as que acaban as tarefas máis rápido; por exemplo
con wordsearch, crosswords, scrabble, out of order de letras ou palabras. ..,  sempre relacionadas co léxico dos
diferentes temas nos que esteamos centrados en cada momento.
- Pediráselles que axuden a outros alumnos coas súas actividades (función de mediación lingüística).
- Os nenos e nenas que rematen poderán comparar, repasar e practicar lectura do traballo feito con outros-as que
tamén vaian rematando.
- Asignaránselles variacións das actividades xa realizadas.
- Terán á súa disposición xogos de tarxetas (palabra-palabra, palabra - imaxe, imaxe - imaxe), de taboleiro e outros,
relacionados co tema de traballo.
- Disporán do uso de ordenador para afondar no tema no que se está a traballar: busca de máis información, imaxes,
cancións, vídeos curtos e similares.

* Nenos e nenas con dificultades de aprendizaxe:
- Incluílos en actividades colectivas, de grupo, no que teñan o seu propio rol,  adaptado ás súas capacidades e
circunstancias.

* Nenos e nenas con trastornos de conduta: buscar a coordinación co equipo de profesorado e a orientadora do
centro, de tal xeito que podamos incluílo nas actividades da aula.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Igualdade entre
mulleres e homes X

ET.2 - Os dereitos da Infancia X

ET.3 - A resoución pacífica de
conflitos X

UD 9

ET.1 - Igualdade entre
mulleres e homes
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UD 9

ET.2 - Os dereitos da Infancia

ET.3 - A resoución pacífica de
conflitos

Observacións:
Nesta programación-guía só seleccionamos estes pero teñamos en conta que a mestra escollerá o tema ou
temas a tratar e o momento máis axeitado ao longo do curso pero tamén pode ocorrer que un tema non previsto
sexa importante abordalo nun momento dado por unha cuestión de actualidade.
Na área de LE cómpre aproveitar o momento no que un tema transversal sexa abordado na aula polo titor/a
sendo, pois, necesaria a coordinación tanto para escoller o contido coma decidir a maneira de tratalo co grupo.
.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Aproveitaranse nas aulas de LE, as saídas para actividades
de aprendizaxe.

Saídas didácticas

Grupos  de  teatro,  contacontos,  profesionais  de  distintos
sectores....

Visitas ao centro.

Samaín.magosto,  nadal,  entroido,  maios,  8-M,  dereitos  da
infancia....

Conmemoracións da escola.

Halloween,  Guy  Fawkes,   Christmas,  Saint  Patrick,
Thanksgiving....

Conmemoracións específicas relacionadas coa LE.

Observacións:
O aproveitamento destas actividades na aula de LE pide un traballo previo de investigación do alumnado co seu
titor, e a coordinación entre os dous mestres. Non se trata de facer unidades didácticas de cada tema, senón de
aproveitar o traballo feito na aula para ampliar vocabulario e expresións en LE.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado nas diversas actividades propostas a través de situacións de
interacción e agrupamentos variados

Incorporouse o uso das TIC ao proceso de ensino.

Deseñáronse actividades DUA, variadas e adaptadas ás distintas características do alumnado.

Implementouse  a coordinación entre o profesorado do grupo de alumnado: de todo o profesorado do nivel,do
profesorado de LE co de CLIL.

Foi axeitada a temporalización programada nas  distintas unidades didácticas.
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Con estes exemplos de indicadores valoraremos aspectos como: dificultade e duración das actividades, motivación do
alumnado, temporización das unidades, coordinación entre o profesorado, pero, naturalmente, cada mestra/e debe
establecer os indicadores de logro que lle permitan avaliar o seu propio proceso de ensino e práctica docente.

Os indicadores deben ir asociados ás correspondentes táboas do nivel de logro de cada un. Entre as diferentes
opcións destas, cada mestra/e escollerá as que considere máis oportunas.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A avaliación é unha parte fundamental do proceso de ensino-aprendizaxe que permitirá valorar o grao de adquisición
dos obxectivos de nivel e de etapa, e o grao de desenvolvemento das competencias clave. Os resultados de avaliar
cada unidade didáctica proporcionarán información esencial para a toma de decisións co fin de modificar, de ser o
caso, aqueles aspectos do proceso de ensino e aprendizaxe que son susceptibles de mellora (metodoloxía, recursos,
tarefas...) e de detectar as dificultades de aprendizaxe, coa consecuente posta en marcha de mecanismos para
palialas, sempre coa finalidade de que o alumnado acade os obxectivos e desenvolva as competencias.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A lingua é un instrumento de comunicación empregado a diario para entender e producir mensaxes nos ámbitos
comunicativos orais e escritos; ademais, está presente nos procesos de ensino-aprendizaxe. Na sociedade actual a
competencia comunicativa e lingüística móstrase esencial para poder desenvolverse na meirande parte dos aspectos,
circunstancias e situacións da vida. Na era das tecnoloxías da información e da profusión de medios de comunicación,
todo o alumnado e todas as persoas deben estar preparadas para entender, elaborar e producir calquera tipo de
mensaxe. Neste sentido, a área de Lingua Galega e Literatura terá un tratamento no centro análogo á de Lingua
Castelá e Literatura, de xeito que se garanta, en todo caso, o obxectivo de competencia lingüística suficiente en
ambas as linguas oficiais segundo o establecido no artigo 6 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo
no ensino non universitario.

Dentro do ensino desta área, a literatura vai ter un valor significativo como produto e expresión artística dunha
cultura de seu e de relación con outras manifestacións artísticas e culturais da contorna de Galicia, de España e do
mundo. Aprender a expresarse en lingua galega e coñecer e valorar a propia literatura implica achegarse a entender
ese sistema de comunicación e de expresión polo que se transmiten e manifestan os significados culturais e os
modos singulares de entender e interpretar a realidade.

Así, esta programación organízase ao redor das estratexias relacionadas con falar, escoitar, ler e escribir en lingua
galega, con fin de proporcionar ao alumnado ferramentas que lle permitan responder os retos da sociedade do século
XXI, que demanda persoas cultas, críticas e ben informadas; capaces de facer un uso eficaz e ético das palabras;
respectuosas cara ás diferenzas; con capacidade de transformar a información en coñecemento e de aprender por si
mesmas,  informarse,  colaborar  e  traballar  en equipo;  creativas e emprendedoras;  cultas  e  comprometidas co
desenvolvemento sustentable, a defensa dos dereitos humanos e a convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica e
democrática.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Recoñecer a diversidade lingüística do
mundo a partir da identificación das linguas do
alumnado e a realidade lingüística de Galicia e
plurilingüe  e  multicultural  de  España  para
favorecer  a  reflexión  interlingüística,  para
identificar e rexeitar  estereotipos e prexuízos
lingüísticos,  e  para  valorar  esa  diversidade
como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  identificando o sentido xeral  e  a
información  máis  relevante,  e  valorando  con
axuda aspectos  formais  e  de  contido  básicos
para  construír  coñecemento  e  responder  a
diferentes necesidades comunicativas.

2 2 1 3 3 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia, claridade e rexistro adecuados para
expresar  ideas,  sentimentos  e  conceptos;
construír  coñecemento;  establecer  vínculos
persoais;  e  participar  con  autonomía  e  unha
actitude cooperativa e empática en interaccións
orais variadas.

1-3-5 2 1 2-3 2 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Comprender e interpretar textos escritos
e multimodais, recoñecendo o sentido global, as
ideas  principais  e  a  información  explícita  e
implícita,  e  realizando  con  axuda  reflexións
elementais sobre aspectos formais e de contido,
para adquirir  e construír  coñecemento e para
responder  a  neces idades  e  in te reses
comunicativos diversos.

2-3-5 2 1 1 4-5

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais,
con corrección gramatical e ortográfica básicas,
seriando correctamente os contidos e aplicando
estratexias  elementais  de  planif icación,
textualización,  redacción,  revisión  e  edición
para construír coñecemento e para dar resposta
a demandas comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Buscar,  seleccionar  e  contrastar
información procedente de dúas ou máis fontes,
d e  f o r m a  p l a n i f i c a d a  e  c o  d e b i d o
acompañamento, avaliando a súa fiabilidade e
recoñecendo algúns riscos de manipulación e
des in formac ión ,  para  t rans formala  en
coñecemento  e  para  comunicala  de  maneira
creativa, adoptando un punto de vista persoal e
respectuoso coa propiedade intelectual.

3 1-2-3-4 5 2 3

OBX7 - Ler de maneira autónoma obras diversas
seleccionadas  atendendo  aos  seus  gustos  e
intereses,  compartindo  as  experiencias  de
lectura, para iniciar a construción da identidade
lectora,  para  fomentar  o  gusto  pola  lectura
como  fonte  de  pracer  e  para  gozar  da  súa
dimensión social.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8 - Ler, interpretar e analizar, de maneira
acompañada,  obras  ou  fragmentos  literarios
a d e c u a d o s  a o  s e u  d e s e n v o l v e m e n t o ,
e s t a b l e c e n d o  r e l a c i ó n s  e n t r e  e l e s  e
identificando  o  xénero  literario  e  as  súas
convencións  fundamentais,  para  iniciarse  no
r e c o ñ e c e m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  c o m o
manifestación  artística  e  fonte  de  pracer,
coñecemento e inspiración para crear textos de
intención literaria.

1-2-4 1-2-3-4

OBX9  -  Reflexionar  de  forma  guiada  sobre  a
linguaxe a  partir  de  procesos  de  produción  e
comprens ión  de  tex tos  en  con tex tos
signif icativos,  ut i l izando  a  terminoloxía
e lementa l  adecuada  para  in ic iarse  no
desenvolvemento  da  conciencia  lingüística  e
para  mellorar  as  destrezas  de  produción  e
comprensión oral e escrita.

1-2 2 1-2 5
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrát ica
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
detectando e rexeitando os abusos de poder a
través da palabra para favorecer un uso non só
eficaz senón tamén ético da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XCANTO ME ALEGRO DE VERTE!1 11

Comprensión lectora.
Vocabulario: O dicionario. A entrada ou
lema, acepcións e significados.
Literatura: Textos literarios e non literarios.
Os primeiros textos en lingua galega.
Gramática: A comunicación. Linguaxe e
lingua.
Ortografía: A sílaba. Sílabas átonas e
tónicas.
Expresión oral: Presentarse e presentar os
demais.
Expresión escrita: Facer unha ficha dun
libro.

5

XE TI COMO ES?2 11

Comprensión lectora.
Vocabulario: Sinónimos e antónimos
Literatura: A poesía I. Cantigas medievais.
Gramática: A frase e a oración.
Ortografía: Agudas, graves e esdrúxulas. As
regras xerais de acentuación.
Expresión oral: Expresar sentimentos.
Expresión escrita: Describir persoas.

5

XSOÑEMOS!3 11

Comprensión lectora.
Vocabulario: As palabras homónimas.
Literatura: Tipos de rima. Rima consonante
e asonante.
Gramática: A oración. Suxeito e predicado.
Ortografía: Ditongo e hiato. O acento
gráfico nos ditongos e nos hiatos.
Expresión oral: Expresar sentimentos.
Recitar poesía.
Expresión escrita: Describir obxectos.

5

XNON ME VEÑAS CON ESE
CONTO!4 11

Comprensión lectora.
Vocabulario: Palabras monosémicas e
polisémicas.
Literatura: Narración. O conto I, a
introdución. Os precursores do
Rexurdimento.
Gramática: O nome ou substantivo. Clases
de substantivos.
Ortografía: O acento diacrítico.
Expresión oral: Contar un conto.
Expresión escrita: Escribir un correo

5
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XNON ME VEÑAS CON ESE
CONTO!4 11electrónico. 5

POLA MAÑÁ CEDO! X5 12

Comprensión lectora.
Vocabulario: Palabras primitivas e
derivadas.
Literatura: A narración II (estrutura do
conto). O Rexurdimento.
Gramática: O nome ou substantivo II. O
xénero e o número.
Ortografía: Os signos de puntuación: o
punto, coma, punto e coma, dous puntos e
puntos suspensivos.
Expresión oral: Pedir e dar información.
Expresión escrita: Escribir unha noticia.

7

UMMMM QUE RICO! X6 12

Comprensión lectora.
Vocabulario: Os prefixos e os sufixos.
Literatura: O teatro I (personaxes e
anotacións). As Irmandades da Fala.
Gramática: Os determinantes. Artigo
determinado e indeterminado.
Ortografía: As contraccións.
Expresión oral: Dar instrucións.
Expresión escrita: Escribir unha receita de
sobremesa.

7

ABRE O PANO! X7 12

Comprensión lectora.
Vocabulario: Palabras compostas.
Literatura: O teatro II. A Xeración Nós.
Gramática: O determinante (demostrativos
e posesivos)
Ortografía: Palabras con b. Palabras con v.
Expresión oral: Expresar ideas propias e
alleas. O debate.
Expresión escrita: Facer unha entrada de
blog.

8

QUERIDO DIARIO! X8 12

Comprensión lectora.
Vocabulario: familia de palabras e campo
semántico.
Literatura: O ensaio. Autores de posguerra
e do exilio.
Gramática: Os determinantes (indefinidos e
numerais).
Ortografía: Palabras con h.
Expresión oral: Expresar desexos.
Expresión escrita: Escribir cartas ao
director.

8

XGRANDE COMA UN MUNDO!9 12

Comprensión lectora.
Vocabulario: Formación do nome. O
substantivo.
Literatura: Literatura do exilio. Figuras
literarias I (metáfora e comparación)
Gramática: Graos do adxectivo.
Ortografía: Palabras con x e s.
Expresión oral: Contar experiencias.
Expresión escrita: Redactar unha folla de

12
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XGRANDE COMA UN MUNDO!9 12reclamacións. 12

XCOMO É A TÚA CASA?10 12

Comprensión lectora.
Vocabulario: Formación do adxectivo.
Literatura: Nova Narrativa Galega.
Gramática: O pronome persoal (pronomes
tónicos e átonos).
Ortografía: Palabras con cc e ct.
Expresión oral: Explicar itinerarios.
Expresión escrita: Describir un lugar.

12

XA CONXUGAR!11 12

Comprensión lectora.
Vocabulario: Formación do verbo.
Literatura: Literatura do século XX á
actualidade. Fábulas e mitos.
Gramática: O verbo.
Ortografía: Palabras con i e ll.
Expresión oral: Expresar acordo e
desacordo.
Expresión escrita: O cartel informativo.

13

XO PAÍS DOS MOUROS12 12

Comprensión lectora.
Vocabulario: O xentilicio.
Literatura: A banda deseñada. A literatura
infantil e xuvenil. As lendas.
Gramática: O adverbio. As preposicións.
Ortografía: Palabras con -za, -zo, -cio e -cia.
Expresión oral: Falar con cortesía.
Expresión escrita: A instancia.

13

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

CANTO ME ALEGRO DE VERTE!

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 66

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo o tema, as ideas
principais e as mensaxes explícitas e implícitas,
valorando o seu contido e os elementos non verbais
e formais básicos.

Resume as presentacións orais realizadas
polos seus compañeiros e compañeiras.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante,
realizando inferencias a partir de estratexias básicas
de comprensión antes, durante e despois da lectura
de maneira acompañada e superando a
interpretación literal.

Resume brevemente un texto adaptado a
súa idade.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Escribe a ficha dun libro.

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión individual e
grupal sobre os aspectos básicos, verbais e non
verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Identifica en textos literarios e non
literarios situacións de discriminación.

CA5.6 - Escoitar e ler textos literarios adecuados á
súa idade, que recollan diversidade de autores e
autoras, especialmente da literatura galega,
relacionándoos en función dos temas e de aspectos
elementais de cada xénero literario, e
interpretándoos, e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas ou culturais de maneira
acompañada.

Identifica diferentes textos segundo
sexan literarios ou non literarios.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Redacta a ficha dun libro,

CA5.9 - Coñecer os diferentes tipos de textos
literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos,
refráns e adiviñas.

Recoñece as diferencias entre textos
literarios e textos non literarios.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Redacta a ficha dun libro.

CA6.5 - Mellorar os textos propios e alleos na súa
comprensión mediante o uso autónomo de
dicionarios impresos ou dixitais.

Corrixe a ficha dun libro.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Diferencia os conceptos de comunicación,
linguaxe e lingua.
Diferencia a sílaba tónica e as sílabas
átonas dunha palabra.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Reelabora textos empregando o
dicionario para atopar as palabras
axeitadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 34

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais, incluídas as linguas
de signos, identificando as características
fundamentais das da súa contorna xeográfica, así
como algúns trazos dos dialectos e linguas familiares
do alumnado.

Amosa a mesma consideración polos
compañeiros e compañeiras con lingua
materna diferente.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e idiomáticas e coa
perspectiva de xénero.

Trata con consideración a compañeiros e
compañeiras con lingua ou cultura
familiar diferente.

CA2.5 - Expresarse oralmente con coherencia para
satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións, cun vocabulario axeitado ao
seu nivel a partir de experiencias e interaccións orais
próximas.

Preséntase e presenta ás demais persoas
a través da linguaxe oral.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación sistemática de mellora e o gusto pola
lectura.

Apreveita o momento lector.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e centro para
localizar lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e
intereses, aplicando as normas básicas do seu
funcionamento.

Recoñece as diferentes temáticas que
pode atopar na biblioteca.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar ou social.

Participa activamente nas lecturas
compartidas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e mapa lingüístico da contorna xeográfica.

- Valoración da diversidade de linguas na nosa contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.
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Contidos

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
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Contidos

- ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.
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Contidos

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
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Contidos

- mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

2

Título da UDUD

E TI COMO ES?

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos en
lingua galega valorando a lectura como medio para
ampliar o vocabulario e como gozo persoal.

Diferencias os diferentes tipos de
cantigas mediavais.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
coherentes, en distintos soportes, integrando
recursos gráficos ou paratextuais que faciliten a
comprensión do sentido global e da información
relevante.

Elabora textos describindo a persoas.

CA5.3 - Valorar os textos literarios en calquera lingua
e a literatura en xeral e especialmente en lingua
galega, como vehículo de comunicación e como
recurso de gozo persoal, utilizando a lectura como
fonte de lecer e información.

Manifesta preferencias dentros das
cantigas medievais.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Realiza unha descrición completa de
persoas.

CA5.8 - Recoñecer e interpretar recursos básicos da
linguaxe literaria e diferenza das principais
convencións formais dos xéneros.

Recoñece os diferentes elementos de
cada tipo de cantiga medieval.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Realiza desccricións de persoas.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e alleos
e emendar algúns problemas de comprensión
lectora, de maneira progresivamente autónoma, a
partir da reflexión metalingüística e interlingüística e
usando a terminoloxía básica adecuada.

Corrixe as súas propias creacións.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Identifica as frases e as oracións.
Aplica as normas xerais de acentuación
nas súas producións escritas.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Amplía o uso de palabras sinónimas e
antónimas nos seus escritos.

TI 35

CA1.2 - Detectar, de xeito guiado e con autonomía
crecente en contextos próximos, prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, ofrecendo
alternativas e valorando a pluralidade lingüística do
mundo, particularmente a dualidade lingüística
galego-castelán, como unha fonte de riqueza
cultural, especialmente en comunidades bilingües
como a galega.

Usa unha linguaxe respectuosa e
inclusiva nas conversas cos demais.

CA2.2 - Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral:
escoitar con atención, recoller datos, preguntar,
repreguntar e un vocabulario adecuado ao nivel.

Respecta as quendas nas conversas en
grupo.

CA2.6 - Valorar os medios de comunicación social
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a
informacións e experiencias doutras persoas.

Respecta os medios de comunicación
como transmisores de información.

CA3.8 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e das virtuais, comprendendo a
súa organización e colaborando no seu coidado e
interesarse por manter e ampliar unha biblioteca
propia, tanto física como virtual, contextos variados
da literatura galega.

Utiliza correctamente clasificación na
biblioteca na busca de libros por
temática.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable no uso das tecnoloxías
dixitais da información e da comunicación para a
procura e tratamento guiado da información de
modo eficiente e responsable.

Amosa hábitos seguros en internet.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.
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Contidos

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

13/01/2023 09:17:04 Páxina 79de15



Contidos

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.
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Contidos

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
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Contidos

- Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

3

Título da UDUD

SOÑEMOS!

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA1.3 - Identificar as distintas linguas empregadas
na súa contorna, valorando a diversidade cultural
próxima.

Recoñece na conversa, o galego, o
castelán e o inglés.

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, en lingua
galega identificando palabras clave e anticipando
hipóteses.

Comprende poesías sinxelas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Produce textos describindo obxectos.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Realiza a descrición de obxectos.

CA5.9 - Coñecer os diferentes tipos de textos
literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos,
refráns e adiviñas.

Diferencia os poemas doutros tipos de
textos.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Realiza descricións de obxectos.

CA6.3 - Establecer xeneralizacións sobre aspectos
básicos do funcionamento da lingua galega de
maneira acompañada, formulando hipótese e
buscando contraexemplos, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras,
enunciados e textos, nun proceso de produción ou
comprensión de textos en contextos significativos.

Reelabora textos descritivos modificando
palabras sen cambiar o seu significado.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Aplica as normas de acentuación dos
ditongos e dos hiatos.
Identifica o suxeito e o predicado nunha
redacción.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Emprega palabras homónimas nas súas
producións escritas.

TI 35

CA2.3 - Producir textos orais e multimodais de
maneira autónoma, coherente e fluída, en contextos
formais sinxelos e utilizando correctamente recursos
verbais e non verbais básicos.

Expresa sentimentos con claridade.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega e os
abusos de poder a través da palabra identificados
mediante a reflexión grupal acompañada sobre
distintos aspectos, verbais e non verbais, que rexen
a comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Identifica linguaxe discriminatoria nun
texto escrito.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Recita poemas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Ler de maneira autónoma textos de diversas
fontes, autores e autoras da literatura galega,
axustados aos seus gustos e intereses avanzando na
construción da súa identidade lectora.

Lee poemas cunha entoación e un ritmo
axeitados.

CA5.4 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e as virtuais, como escenario de
actividades literarias compartidas.

Coñece o funcionamento da biblioteca, e
a súa organización para buscar fondos e
recursos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.
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Contidos

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.
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Contidos

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.
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Contidos

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.
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4

Título da UDUD

NON ME VEÑAS CON ESE CONTO!

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 66

CA3.4 - Analizar, de maneira progresivamente
autónoma, o contido e aspectos formais e non
formais elementais de textos escritos e multimodais,
valorando o seu contido, estrutura, calidade,
fiabilidade e idoneidade en función do propósito de
lectura.

Analiza o contido dun conto.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
coherentes, en distintos soportes, integrando
recursos gráficos ou paratextuais que faciliten a
comprensión do sentido global e da información
relevante.

Escribe un correo electrónico.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe, un
pensamento crítico para evitar discriminacións e
prexuízos.

Identifica en diferentes textos situacións
de discriminación.

CA4.1 - Desenvolver un proceso de investigación
individual, sobre algún tema de interese, realizado
de maneira autónoma que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais, mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Elabora un documento orixinal a partir de
dúas fontes documentais diferentes.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura participando, de forma autónoma, en
comunidades lectoras de ámbito escolar.

Aporta opinións persoais nos debates
literarios.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Redacta un correo electrónico.

CA5.8 - Recoñecer e interpretar recursos básicos da
linguaxe literaria e diferenza das principais
convencións formais dos xéneros.

Identifica, nun conto, cal é a introdución.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Compara as diferencias entre escribir un
correo electrónico a un amigo ou amiga e
a un profesor ou profesora.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Escribe un correo electrónico cumprindo
as normas ortográficas estudadas ata o
momento.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Identifica as diferentes clases de
substantivos.
Emprega correctamente o acento
diacrítico.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Introduce o uso de palabras monosémicas
e de palabras polisémicas nas súas
producións escritas.

TI 34

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios,
recoñecendo os abusos de poder a través da palabra
identificados mediante a reflexión grupal guiada
sobre distintos aspectos, verbais e non verbais, que
rexen a comunicación, tendo en conta unha
consideración social equilibrada das dúas linguas
oficiais.

Participa nos debates con correción e
respecto polas opinións das demais
persoas.

CA2.4 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias sinxelas de
escoita activa, de cortesía lingüística e de
cooperación conversacional, respectando o uso
simultáneo das dúas linguas propias, de ser o caso.

Participa nas conversas respectando as
quendas.

CA2.8 - Mobilizar coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos e propondo solucións
creativas.

Escoita as opinións alleas.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación individual ou grupal, sobre algún tema
de interese persoal ou ecosocial, realizado de
maneira progresivamente autónoma, que implique a
localización, selección e contraste de información de
distintas fontes incluídas as dixitais.

Comunica e defende un texto multimodal
elaborado a partir de información obtida
noutros textos.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma textos de diversos
autores e autoras axustados aos seus intereses,
facendo valoracións persoais das obras literarias de
forma guiada para fomentar o gusto pola lectura e
avanzar na construción da súa identidade lectora.

Manifesta preferencias por tipo de
narrativa ou autor.

CA5.5 - Incorporar a lectura expresiva e a
comprensión e interpretación de textos literarios
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar.

Conta un conto.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.
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Contidos

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
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Contidos

- rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.
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Contidos

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.
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Contidos

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

5

Título da UDUD

POLA MAÑÁ CEDO!

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 66

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo o tema, as ideas
principais e as mensaxes explícitas e implícitas,
valorando o seu contido e os elementos non verbais
e formais básicos.

Resume un conto contado de forma oral.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante,
realizando inferencias a partir de estratexias básicas
de comprensión antes, durante e despois da lectura
de maneira acompañada e superando a
interpretación literal.

Resume brevemente un conto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Escribe unha noticia.

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión individual e
grupal sobre os aspectos básicos, verbais e non
verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Identifica no mundo da xornalismo
situacións de discriminación.

CA5.6 - Escoitar e ler textos literarios adecuados á
súa idade, que recollan diversidade de autores e
autoras, especialmente da literatura galega,
relacionándoos en función dos temas e de aspectos
elementais de cada xénero literario, e
interpretándoos, e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas ou culturais de maneira
acompañada.

Identifica a estrutura dun conto despois
de escoitalo.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Escribe unha noticia.

CA5.9 - Coñecer os diferentes tipos de textos
literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos,
refráns e adiviñas.

Diferencia os contos doutros tipos de
textos literarios.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Escribe unha noticia.

CA6.5 - Mellorar os textos propios e alleos na súa
comprensión mediante o uso autónomo de
dicionarios impresos ou dixitais.

Corrixe as súas producións escritas.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Emprega o xénero e o número dos
substantivos de forma correcta nas súas
producións escritas.
Emprega os signos de puntuación de
forma correcta.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Emprega palabras primitivas e palarbas
derivadas nas súas producións escritas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 34

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais, incluídas as linguas
de signos, identificando as características
fundamentais das da súa contorna xeográfica, así
como algúns trazos dos dialectos e linguas familiares
do alumnado.

Amosa a mesma consideración polos
compañeiros e compañeiras con lingua
materna diferente.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e idiomáticas e coa
perspectiva de xénero.

Trata con consideración a compañeiros e
compañeiras con lingua ou cultura
familiar diferente.

CA2.5 - Expresarse oralmente con coherencia para
satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións, cun vocabulario axeitado ao
seu nivel a partir de experiencias e interaccións orais
próximas.

Pide e da información oralmente con
claridade.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación sistemática de mellora e o gusto pola
lectura.

Aproveita o momento lector con
regularidade.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e centro para
localizar lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e
intereses, aplicando as normas básicas do seu
funcionamento.

Recoñece as diferentes temáticas e a súa
identificación e ubicación na biblioteca

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar ou social.

Participa activamente nas lecturas
compartidas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: interacción oral.
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Contidos

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

13/01/2023 09:17:05 Páxina 79de32



Contidos

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.
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- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.
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Contidos

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

6

Título da UDUD

UMMMM QUE RICO!

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos en
lingua galega valorando a lectura como medio para
ampliar o vocabulario e como gozo persoal.

Diferencia os textos dramáticos doutros
tipos de textos.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
coherentes, en distintos soportes, integrando
recursos gráficos ou paratextuais que faciliten a
comprensión do sentido global e da información
relevante.

Escribe unha receita de sobremesa.

CA5.3 - Valorar os textos literarios en calquera lingua
e a literatura en xeral e especialmente en lingua
galega, como vehículo de comunicación e como
recurso de gozo persoal, utilizando a lectura como
fonte de lecer e información.

Manifesta preferencias dentro dos
diferentes tipos de textos dramáticos.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Produce textos instrutivos.

CA5.8 - Recoñecer e interpretar recursos básicos da
linguaxe literaria e diferenza das principais
convencións formais dos xéneros.

Recoñece as personaxes a as anotacións
dos textos dramáticos.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Redacta textos instrutivos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e alleos
e emendar algúns problemas de comprensión
lectora, de maneira progresivamente autónoma, a
partir da reflexión metalingüística e interlingüística e
usando a terminoloxía básica adecuada.

Corrixe os seus textos instrutivos.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Identifica os determinantes artigos e
emprégaos correctamente nas súas
producións escritas.
Emprega correctamente as contraccións.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Usa prefixos e sufixos nas súas
producións escritas.

TI 35

CA1.2 - Detectar, de xeito guiado e con autonomía
crecente en contextos próximos, prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, ofrecendo
alternativas e valorando a pluralidade lingüística do
mundo, particularmente a dualidade lingüística
galego-castelán, como unha fonte de riqueza
cultural, especialmente en comunidades bilingües
como a galega.

Usa unha linguaxe respectuosa e
inclusiva nas conversas cos demáis.

CA2.2 - Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral:
escoitar con atención, recoller datos, preguntar,
repreguntar e un vocabulario adecuado ao nivel.

Respecta as quendas nas conversas en
grupo.

CA2.6 - Valorar os medios de comunicación social
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a
informacións e experiencias doutras persoas.

Respecta os medios de comunicación
como transmisores de información.

CA3.8 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e das virtuais, comprendendo a
súa organización e colaborando no seu coidado e
interesarse por manter e ampliar unha biblioteca
propia, tanto física como virtual, contextos variados
da literatura galega.

Utiliza correctamente clasificación na
biblioteca na busca de libros por temática

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable no uso das tecnoloxías
dixitais da información e da comunicación para a
procura e tratamento guiado da información de
modo eficiente e responsable.

Amosa hábitos seguros en internet

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto
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Contidos

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos
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- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.
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- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
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- comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

7

Título da UDUD

ABRE O PANO!

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega e os
abusos de poder a través da palabra identificados
mediante a reflexión grupal acompañada sobre
distintos aspectos, verbais e non verbais, que rexen
a comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Identifica linguaxe discriminatoria nun
texto escrito.

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, en lingua
galega identificando palabras clave e anticipando
hipóteses.

Comprende breves textos dramáticos.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Produce a entrada dun blog.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Redacta a entrada dun blog dunha
temática do seu interese.

CA5.9 - Coñecer os diferentes tipos de textos
literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos,
refráns e adiviñas.

Diferencia os textos dramáticos doutros
tipos de textos.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Escribe a entrada para un blog.

CA6.3 - Establecer xeneralizacións sobre aspectos
básicos do funcionamento da lingua galega de
maneira acompañada, formulando hipótese e
buscando contraexemplos, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras,
enunciados e textos, nun proceso de produción ou
comprensión de textos en contextos significativos.

Reelabora a entrada do seu blog
modificando palabras sen cambiar o seu
significado.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Identifica e emprega correctamente os
determinantes demostrativos e posesivos
nas súas producións escritas.
Escribe correctamente as palabras con b.
Escribe correctamente as palabras con v.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Emprega nas súas producións escritas
palarbas compostas.

TI 35

CA1.3 - Identificar as distintas linguas empregadas
na súa contorna, valorando a diversidade cultural
próxima.

Recoñece na conversa, o galego, o
castelán e o inglés.

CA2.3 - Producir textos orais e multimodais de
maneira autónoma, coherente e fluída, en contextos
formais sinxelos e utilizando correctamente recursos
verbais e non verbais básicos.

Expresa ideas propias e ideas alleas dun
xeito fluído.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Amosa unha lectura fluída en textos
dramáticos.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma textos de diversas
fontes, autores e autoras da literatura galega,
axustados aos seus gustos e intereses avanzando na
construción da súa identidade lectora.

Le textos dramáticos cunha correcta
entoación.

CA5.4 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e as virtuais, como escenario de
actividades literarias compartidas.

Atopa na biblioteca textos dramáticos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
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- adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.
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- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.
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- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

8

Título da UDUD

QUERIDO DIARIO!

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA3.4 - Analizar, de maneira progresivamente
autónoma, o contido e aspectos formais e non
formais elementais de textos escritos e multimodais,
valorando o seu contido, estrutura, calidade,
fiabilidade e idoneidade en función do propósito de
lectura.

Diferencia os ensaios doutros tipos de
texto.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
coherentes, en distintos soportes, integrando
recursos gráficos ou paratextuais que faciliten a
comprensión do sentido global e da información
relevante.

Escribe cartas ao director.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe, un
pensamento crítico para evitar discriminacións e
prexuízos.

Redacta textos argumentativos
expresando os seus desexos.

CA4.1 - Desenvolver un proceso de investigación
individual, sobre algún tema de interese, realizado
de maneira autónoma que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais, mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Elabora un documento orixinal a partir de
dúas fontes documentais diferentes.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación individual ou grupal, sobre algún tema
de interese persoal ou ecosocial, realizado de
maneira progresivamente autónoma, que implique a
localización, selección e contraste de información de
distintas fontes incluídas as dixitais.

Comunica e defende un texto multimodal
elaborado a partir de información obtida
noutros textos.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma textos de diversos
autores e autoras axustados aos seus intereses,
facendo valoracións persoais das obras literarias de
forma guiada para fomentar o gusto pola lectura e
avanzar na construción da súa identidade lectora.

Manifesta preferencias por tipo de
narrativa ou autor/a.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Escribe unha carta ao director.

CA5.8 - Recoñecer e interpretar recursos básicos da
linguaxe literaria e diferenza das principais
convencións formais dos xéneros.

Recoñece os elementos dun ensaio.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Elabora un breve ensaio.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Identifica e emprega os determinantes
indefinidos e numerais nas súas
producións escritas.
Escribe de forma correcta as palarbas con
h.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Mellora as súas producións escritas
ampliando vocabulario grazas ás familias
de palabras e aos campos semánticos.

TI 30

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios,
recoñecendo os abusos de poder a través da palabra
identificados mediante a reflexión grupal guiada
sobre distintos aspectos, verbais e non verbais, que
rexen a comunicación, tendo en conta unha
consideración social equilibrada das dúas linguas
oficiais.

Participa nos debates con correción e
respecto polas opinións das demais
persoas.

CA2.8 - Mobilizar coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos e propondo solucións
creativas.

Escoita os desexos das demais persoas de
forma respectuosa.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura participando, de forma autónoma, en
comunidades lectoras de ámbito escolar.

Expresa os seus desexos en canto a
lectura de diferentes tipos de textos.

CA5.5 - Incorporar a lectura expresiva e a
comprensión e interpretación de textos literarios
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar.

Emprega tono e actitude axeitadas nas
lecturas dos diferentes tipos de textos.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Compara as diferenzas entre expresar un
desexo entre amigos e a unha persoa
adulta.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.
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- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.
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- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.
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- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.
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Contidos

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

9

Título da UDUD

GRANDE COMA UN MUNDO!

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo o tema, as ideas
principais e as mensaxes explícitas e implícitas,
valorando o seu contido e os elementos non verbais
e formais básicos.

Resume experiencias contadas polos seus
compañeiros e compañeiras.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante,
realizando inferencias a partir de estratexias básicas
de comprensión antes, durante e despois da lectura
de maneira acompañada e superando a
interpretación literal.

Resume brevemente textos adaptados a
súa idade.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Redacta unha folla de reclamacións.

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión individual e
grupal sobre os aspectos básicos, verbais e non
verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Redacta unha folla de reclamación polo
uso de elementos lingüísticos
discriminatorios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e centro para
localizar lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e
intereses, aplicando as normas básicas do seu
funcionamento.

Atopa información sobre a literatura do
exilio na biblioteca.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Redacta unha folla de reclamacións.

CA5.8 - Recoñecer e interpretar recursos básicos da
linguaxe literaria e diferenza das principais
convencións formais dos xéneros.

Identifica as metáforas e as
comparacións.

CA5.9 - Coñecer os diferentes tipos de textos
literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos,
refráns e adiviñas.

Recoñece diferentes tipos de texto
escritos durante o exilio.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Escribe unha folla de reclamación,

CA6.5 - Mellorar os textos propios e alleos na súa
comprensión mediante o uso autónomo de
dicionarios impresos ou dixitais.

Corrixe as súas producións escritas.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Identifica e emprega os diferentes graos
do adxectivo nas súas producións
escritas.
Emprega de forma correcta o X e o S.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Amplia o vocabulario empregado nas súas
producións escritas grazas ao uso de
estratexias de formación do nome.

TI 35

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais, incluídas as linguas
de signos, identificando as características
fundamentais das da súa contorna xeográfica, así
como algúns trazos dos dialectos e linguas familiares
do alumnado.

Amosa a mesma consideración polos
compañeiros e compañeiras con lingua
materna diferente.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e idiomáticas e coa
perspectiva de xénero.

Trata con consideración a compañeiros e
compañeiras con lingua ou cultura
familiar diferente.

CA2.4 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias sinxelas de
escoita activa, de cortesía lingüística e de
cooperación conversacional, respectando o uso
simultáneo das dúas linguas propias, de ser o caso.

Participa nas conversas respectando as
quendas.

CA2.5 - Expresarse oralmente con coherencia para
satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións, cun vocabulario axeitado ao
seu nivel a partir de experiencias e interaccións orais
próximas.

Conta experiencias persoais con
coherencia.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación sistemática de mellora e o gusto pola
lectura.

Aproveita o momento lector.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, participando en comunidades
lectoras no ámbito escolar ou social.

Participa activamente nas lecturas
compartidas.

CA5.6 - Escoitar e ler textos literarios adecuados á
súa idade, que recollan diversidade de autores e
autoras, especialmente da literatura galega,
relacionándoos en función dos temas e de aspectos
elementais de cada xénero literario, e
interpretándoos, e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas ou culturais de maneira
acompañada.

Escoita textos propios da literatura do
exilio.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.
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Contidos

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
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Contidos

- dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.
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Contidos

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
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Contidos

- ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

10

Título da UDUD

COMO É A TÚA CASA?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
coherentes, en distintos soportes, integrando
recursos gráficos ou paratextuais que faciliten a
comprensión do sentido global e da información
relevante.

Realiza a descrición dun lugar.

CA3.8 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e das virtuais, comprendendo a
súa organización e colaborando no seu coidado e
interesarse por manter e ampliar unha biblioteca
propia, tanto física como virtual, contextos variados
da literatura galega.

Atopa na biblioteca información sobre un
lugar que quere describir.

CA5.3 - Valorar os textos literarios en calquera lingua
e a literatura en xeral e especialmente en lingua
galega, como vehículo de comunicación e como
recurso de gozo persoal, utilizando a lectura como
fonte de lecer e información.

Manifesta preferencias dentro das obras
da nova narrativa galega.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Explica itinerarios.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Realiza a descrición dun lugar.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e alleos
e emendar algúns problemas de comprensión
lectora, de maneira progresivamente autónoma, a
partir da reflexión metalingüística e interlingüística e
usando a terminoloxía básica adecuada.

Corrixe os seus textos descriptivos.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Identifica e emprega correctamenta os
pronomes persoais tónicos e átonos nas
súas producións escritas.-
Fai un uso correcto das palabras con cc e
ct.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Amplía o vocabulario das súas producións
escritas formando novas palabras a
través de estratexias de formación do
adxectivo.

TI 35

CA1.2 - Detectar, de xeito guiado e con autonomía
crecente en contextos próximos, prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, ofrecendo
alternativas e valorando a pluralidade lingüística do
mundo, particularmente a dualidade lingüística
galego-castelán, como unha fonte de riqueza
cultural, especialmente en comunidades bilingües
como a galega.

Usa unha linguaxe respectuosa e
inclusiva nas conversas cos demais.

CA2.2 - Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral:
escoitar con atención, recoller datos, preguntar,
repreguntar e un vocabulario adecuado ao nivel.

Respecta as quendas nas conversas en
grupo.

CA2.6 - Valorar os medios de comunicación social
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a
informacións e experiencias doutras persoas.

Respecta os medios de comunicación
como transmisores de información.

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos en
lingua galega valorando a lectura como medio para
ampliar o vocabulario e como gozo persoal.

Interésase polo final de textos narrativos
antes de lelos.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable no uso das tecnoloxías
dixitais da información e da comunicación para a
procura e tratamento guiado da información de
modo eficiente e responsable.

Amosa hábitos seguros en internet

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.
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Contidos

- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.
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- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.
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- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.
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- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

11

Título da UDUD

A CONXUGAR!

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega e os
abusos de poder a través da palabra identificados
mediante a reflexión grupal acompañada sobre
distintos aspectos, verbais e non verbais, que rexen
a comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Identifica linguaxe discriminatoria nun
texto escrito

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, en lingua
galega identificando palabras clave e anticipando
hipóteses.

Comprende fábulas e mitos.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes e sinxelos, en distintos soportes, a partir
do modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, progresando na aplicación
das normas gramaticais e ortográficas básicas ao
servizo da cohesión textual e mobilizando
estratexias sinxelas, individuais ou grupais, de
planificación, textualización, revisión e edición.

Escribe un cartel informativo.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Elabora un cartel informativo.

CA5.9 - Coñecer os diferentes tipos de textos
literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos,
refráns e adiviñas.

Recoñece e identifica as fábaulas e os
mitos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Elabora un cartel informativo.

CA6.3 - Establecer xeneralizacións sobre aspectos
básicos do funcionamento da lingua galega de
maneira acompañada, formulando hipótese e
buscando contraexemplos, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras,
enunciados e textos, nun proceso de produción ou
comprensión de textos en contextos significativos.

Reelabora o seus textos modificando
formas verbais sen cambiar o significado.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Identifica e usa de forma correcta os
verbos nas súas producións escritas.
Emprega correctamente o i e o ll.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Amplía o vocabulario das súas producións
escritas empregado estratexias de
formación do verbo.

TI 35

CA1.3 - Identificar as distintas linguas empregadas
na súa contorna, valorando a diversidade cultural
próxima.

Recoñece na conversa, o galego, o
castelán e o inglés.

CA2.3 - Producir textos orais e multimodais de
maneira autónoma, coherente e fluída, en contextos
formais sinxelos e utilizando correctamente recursos
verbais e non verbais básicos.

Expresa acordo e desacordo.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Amosa unha lectura flluída na lectura de
fábulas e mitos.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma textos de diversas
fontes, autores e autoras da literatura galega,
axustados aos seus gustos e intereses avanzando na
construción da súa identidade lectora.

Utiliza regularmente os momentos de
lectura de xeito adecuado

CA5.4 - Utilizar, con certa autonomía, as bibliotecas
da aula, do centro e as virtuais, como escenario de
actividades literarias compartidas.

Atopa na biblioteca diferentes fábulas e
mitos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.
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Contidos

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: interacción oral.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
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- rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.
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- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.

- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.
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- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

12

Título da UDUD

O PAÍS DOS MOUROS

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 54

CA3.4 - Analizar, de maneira progresivamente
autónoma, o contido e aspectos formais e non
formais elementais de textos escritos e multimodais,
valorando o seu contido, estrutura, calidade,
fiabilidade e idoneidade en función do propósito de
lectura.

Analiza os elemebtos dunha banda
deseñada.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
coherentes, en distintos soportes, integrando
recursos gráficos ou paratextuais que faciliten a
comprensión do sentido global e da información
relevante.

Redacta unha instancia.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Desenvolver un proceso de investigación
individual, sobre algún tema de interese, realizado
de maneira autónoma que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais, mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Elabora un documento orixinal a partir de
dúas fontes documentais diferentes sobre
a literatura infantil e xuvenil.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación individual ou grupal, sobre algún tema
de interese persoal ou ecosocial, realizado de
maneira progresivamente autónoma, que implique a
localización, selección e contraste de información de
distintas fontes incluídas as dixitais.

Comunica e defende un texto multimodal
elaborado a partir de información obtida
noutros textos.

CA5.7 - Producir, de maneira progresivamente
autónoma, textos sinxelos individuais ou colectivos
con intención literaria, reelaborando con
creatividade os modelos dados, en distintos soportes
e complementándoos con outras linguaxes artísticas.

Redactar unha instancia.

CA5.8 - Recoñecer e interpretar recursos básicos da
linguaxe literaria e diferenza das principais
convencións formais dos xéneros.

Diferencia fábulas, mitos e lendas.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais coherentes de relativa complexidade,
en distintos soportes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, progresando no uso das normas
gramaticais e ortográficas básicas e mobilizando, de
maneira puntualmente acompañada, estratexias
sinxelas, individuais ou grupais, de planificación,
redacción, revisión e edición.

Redacta unha instancia.

CA6.6 - Aplicar os coñecementos sobre as categorías
gramaticais e as regras de ortografía, tendo en conta
aspectos diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Identifica e emprega correctamente o
adverbio e as preprosicións nas súas
producións escritas.
Fai un uso correcto das palabras con -za, -
zo, -cio e -cia.

CA6.7 - Sistematizar a adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Introduce xentilicios nas súas producións
escritas.

TI 46

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios,
recoñecendo os abusos de poder a través da palabra
identificados mediante a reflexión grupal guiada
sobre distintos aspectos, verbais e non verbais, que
rexen a comunicación, tendo en conta unha
consideración social equilibrada das dúas linguas
oficiais.

Participa nos debates con correción e
respecto polas opinións das demais
persoas.

CA2.4 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias sinxelas de
escoita activa, de cortesía lingüística e de
cooperación conversacional, respectando o uso
simultáneo das dúas linguas propias, de ser o caso.

Participar en interaccións orais con
cortesía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Mobilizar coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a escoita activa, a comunicación asertiva e a
deliberación argumentada, progresando na xestión
dialogada de conflitos e propondo solucións
creativas.

É propositivo ou propositiva en situacións
de conflictos de convivencia.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe, un
pensamento crítico para evitar discriminacións e
prexuízos.

Exprésase con cortesía evitando as
discriminacións e prexuízos.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura participando, de forma autónoma, en
comunidades lectoras de ámbito escolar.

Aporta opinións persoais nos debates
literarios

CA5.1 - Ler de maneira autónoma textos de diversos
autores e autoras axustados aos seus intereses,
facendo valoracións persoais das obras literarias de
forma guiada para fomentar o gusto pola lectura e
avanzar na construción da súa identidade lectora.

Manifesta preferencias polo tipo de lendas
que máis lle gusta.

CA5.5 - Incorporar a lectura expresiva e a
comprensión e interpretación de textos literarios
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar.

Emprega tono e actitude axeitados na
lectura de lendas.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Diferencia as fómulas de cortesía
empregadas cos amigos ou amigas das
empregadas cunha persoa adulta.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Consideración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos, ofrecendo alternativas para estes.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta de reflexión interlingüística.

- Estratexias de recoñecemento de abusos de poder e prácticas discriminatorias pola linguaxe, a través da reflexión
grupal.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle e
realidade bilingüe) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Elementos básicos de contido en textos orais (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información).

- Utilización dun vocabulario adaptado ao nivel sobre diferentes temáticas para unha mellor comunicación oral en
distintas situacións.

- Estratexias para a coherencia, cohesión e adecuación na produción e reprodución de textos orais en lingua galega.

- Procesos: interacción oral.
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- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller
datos, preguntar, exposición de ideas e para a identificación e interpretación do sentido global do texto e de
integración da información explícita de textos orais e multimodais sinxelos.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados, con respecto ás estratexias de
cortesía lingüística, evitando interferencias derivadas do bilingüismo.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso coherente,
ordenado e lóxico, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación, valorando
as normas que rexen a interacción oral, e mobilizando a empatía na escoita e na expresión para transmitir
necesidades, vivencias e emocións propias e alleas.

- Estratexias de escoita activa e asertiva para a resolución dialogada de conflitos, utilizando unha linguaxe oral non
discriminatoria e de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación, con propostas propias e
tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Estratexias de identificación e interpretación do sentido global, a información relevante e a integración da
información explícita de textos sociais orais e multimodais.

- Comprensión global e específica de textos orais de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos),
desenvolvendo unha valoración crítica e detectando usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Utilización dos medios de comunicación social textuais e multimodais como forma de aprendizaxe a través da
lingua: prensa, radio, Internet.

- Procesos: produción oral

- Produción e reprodución de textos orais de diversa tipoloxía segundo o seu formato e intención comunicativa,
adecuados ao nivel e que estimulen o seu interese. Pronuncia e entoación adecuadas nos distintos contextos,
atendendo á particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, comunicación e valoración crítica de coñecemento mediante a produción relativamente autónoma de
textos orais e multimodais.

- Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia e non verbais,
empregando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia entre os compoñentes do feito comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo, canle,
rexistro) na comunicación escrita.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo. Contido e forma. Redes sociais e os seus riscos.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo, exposición e
argumentación breve.

- Elementos básicos de contido en textos escritos (tema, fórmulas fixas, léxico, inferencias de información) e forma
(estrutura, formato, título, imaxes, tipografía).

- Estratexias elementais para a coherencia, cohesión e adecuación dos textos escritos, en lingua galega.

- Estratexias básicas para o coñecemento da estrutura da lingua, a gramática, o vocabulario , así como as regras de
ortografía que favorecen unha comunicación máis eficaz.

- Construción do pensamento crítico a través da lingua para evitar a discriminación.
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- Procesos: comprensión lectora

- Lectura grupal ou individual de textos literarios e non literarios con entoación e ritmo progresivamente fluídos.

- Estratexias de identificación e valoración do sentido global do texto, de integración da información explícita e de
realización de inferencias para superar o sentido literal de textos en fontes documentais diversas en procesos de
comprensión de textos escritos en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias de coñecemento progresivamente autónomo de recursos lingüísticos diversos, tanto en papel como
dixitais, para mellorar a comprensión de textos.

- Valoración da lectura, en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión global e específica de textos diversos da literatura galega, atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos), desenvolvendo unha valoración crítica destes.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e a súa utilización como fonte de
información e lecer.

- Uso das bibliotecas de aula, do centro e das virtuais, mostrando coñecementos básicos da súa organización
(catalogación, funcionamento) e participación en actividades de corte literario. Interese por manter a biblioteca
propia e persoal, ampliando os seus fondos físicos e virtuais, con textos variados da literatura galega.

- Estratexias para detectar usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica en textos escritos.

- Procesos: produción escrita

- Elaboración de textos, con presentación coidada, utilizando a lingua galega con intención comunicativa e
creatividade.

- Estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión e edición de textos escritos e
multimodais de relativa complexidade, con distintos propósitos comunicativos.

- Aplicación progresiva das normas ortográficas básicas e cohesión do texto na produción e corrección: mantemento
do tempo verbal, puntuación, concordancia básica e acentuación.

- Uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión escrita en lingua
galega.

- Produción de textos escritos e multimodais coherentes, en soporte físico ou dixital, con cohesión e adecuación
textual mediante a selección, en cada situación comunicativa, do modelo discursivo que corresponda, usando as
normas ortográficas axeitadas ao seu nivel e perfeccionándose na mobilización de estratexias sinxelas, individuais
ou grupais, de planificación, redacción, revisión e autocorrección.

- Elementos gráficos e paratextuais que faciliten a organización e claridade do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais no contorno familiar e social.

- Estratexias de comparación, clasificación e valoración crítica da información.

- Identificación e valoración crítica, de forma autónoma, das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de
distintas fontes e de distintos tipos de texto.

- Estratexias de elaboración de contidos a partir de información obtida noutros textos coas convencións formais
básicas.

- Síntese e reelaboración de coñecementos de forma acompañada e con apoio de modelos.
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- Comunicación creativa do coñecemento, con recoñecemento da autoría e respecto pola propiedade intelectual das
obras de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias para compartir experiencias de lectura que perfilen a identidade lectora.

- Participación activa en comunidades lectoras a través da biblioteca escolar.

- Lectura progresivamente autónoma e comentada de obras ou fragmentos variados e diversos da literatura galega
adecuados á súa idade e organizados en itinerarios lectores.

- Progreso na construción da identidade lectora en textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de
gustos e intereses e para a valoración crítica elemental das obras de forma acompañada.

- Interpretación progresivamente autónoma e compartida das obras literarias en galego a través de conversacións
literarias, participando en comunidades lectoras do ámbito escolar e social.

- Valoración dos textos literarios e da literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo
de comunicación, como fonte de coñecemento da contorna, doutros mundos, tempos e culturas e como recurso de
gozo persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Análise acompañada da relación entre os elementos básicos da obra literaria (tema, protagonista, personaxes,
trama, escenario) e a construción progresivamente autónoma do sentido da obra.

- Relación entre as obras lidas e outras manifestacións artísticas e culturais do contorno galego.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas co ritmo, entoación e dicción adecuados.

- Creación de textos literarios de maneira libre, en galego e a partir da apropiación e explotación dos modelos dados.

- Identificación de recursos literarios básicos.

- Recoñecemento e elaboración guiada de textos literarios en prosa ou en verso (contos, lendas, poemas, adiviñas,
cancións e teatro), valorando o sentido estético e a creatividade. Distinción entre os diferentes subxéneros.
Coñecemento de lendas galegas, españolas e doutros países.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa.

- Estratexias para a construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico a través de observación,
transformación de enunciados (substitución, inserción, supresión, cambio de orde, manipulación), formulación e
comprobación de hipóteses e contrastes co castelán e con outras linguas.

- Estratexias para o establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do
galego, prestando especial atención ao valor expresivo dos determinantes e ás relacións fundamentais entre os
esquemas semántico e sintáctico da or

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons, letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás substitucións pronominais como
mecanismo gramatical de referencia interna e á correlación temporal establecida mediante os distintos tempos
verbais.

- Mecanismos léxicos básicos para adquisición de vocabulario a través da formación de palabras e enunciados.
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Contidos

- Estratexias de revisión e modificación de textos para mellorar a súa comprensión a través do uso de recursos
lingüísticos apropiados.

- Estratexias elementais para o uso progresivamente autónomo de dicionarios, en distintos soportes.

- Estratexias de observación e formulación de xeneralizacións sobre a acentuación.

- Os signos de puntuación como mecanismos para organizar o texto escrito e para expresar a intención
comunicativa.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras e características do seu uso en situacións concretas de
comunicación (substantivo, verbo, adxectivo, preposición, adverbio, pronome e artigo) e utilización das regras
ortográficas e de puntuación.

- Procedementos elementais de adquisición e enriquecemento de vocabulario galego a través dos textos.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A área de Lingua Galega e Literatura ten un carácter instrumental e está presente nunha porcentaxe das demais
áreas curriculares. É a nosa ferramenta indispensable de comunicación, de trasmisión de coñecementos e, por tal
motivo, ten un carácter esencialmente social.

Deste xeito, defínense unhas liñas metodolóxicas que favorezan o progreso do alumnado de quinto curso:

- APRENDIZAXE COOPERATIVA: o deseño de tarefas en grupo require comunicación entre iguais, escoita de ideas,
aprendizaxe de normas de convivencia, etc. que potencian o desenvolvemento da linguaxe. Permite a cada individuo
desenvolver as súas capacidades específicas.

- APRENDIZAXE SIGNIFICATIVA: as propostas terán unha vinculación directa co alumnado de forma que sexa para eles
algo vinculado coa súa realidade.

- ENSINANZA INDIVIDUALIZADA: complementariamente ao traballo cooperativo, os e as docentes proporcionaremos
tarefas e ensinanzas a cada un dos alumnos e alumnas en función das súas capacidades e necesidades.

- ENTORNO MULTIMEDIA: a linguaxe está presente en distintos formatos: directo (a través de material impreso), a
través de medios electrónicos visuais e sonoros. Desenvolveranse destrezas de comunicación oral e escrita nestes
distintos soportes de maneira equilibrada.

- AUTOAVALIATIVO: nas tarefas individuais, así como nas colectivas, será o propio alumnado quen revise e avalíe a
súa produción na busca de erros e de mellora comunicativa.

-  PROGRESIVIDADE  E  CONSOLIDACIÓN:  todo  o  aprendido  en  cada  momento  vai  enriquecer  o  xa  adquirido
anteriormente. Deste xeito irán enriquecendo as capacidades comunicativas, e o desenvolvemento curricular no
curso reforza e enriquece o adquirido no curso anterior.

Dentro destes principios, a tarefa docente irá encamiñada a conseguir dinámicas de traballo individual e colectivo
que  sexa  efectiva,  con  hábitos  que  se  deberán  consolidar  a  partir  do  primeiro  trimestre,  e  incorporando  os
coñecemento novos nos aspectos de reflexións sobre a lingua dunha maneira progresiva, como se desenvolve nas 12
unidades didácticas, e tendo en conta as diferentes capacidades, para o que os medios dixitais disponibles serán moi
útiles.

Para desenvolver a alfabetización mediática e informacional, adicarase unha porcentaxe de tempo non inferior ao
25% á  aprendizaxe  e  práctica  de  procura  de  información,  de  coñecemento  da  organización  dos  contidos  (en
biblioteca, en internet, en sitios web específicos...) no proceso de construción do coñecemento de forma activa por
parte do alumnado.
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Tamén será importante o tempo adicado á interpretación de documentos útiles para a vida: manuais, receitas,
prospectos, formularios...

O acceso á literatura farase a través do fomento do hábito lector, para o que se conta co momento lector diario, así
como o recollido no proxecto lector do centro.

A  exposición  de  ideas  colectivas  ou  individuais  requerirá  un  desenvolvemento  competencial  no  manexo  de
ferramentas TIC con texto, gráficos, imaxes, etc

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Portátiles do alumnado

Portátil de aula

Encerado dixital

Proxector

Portatil do docente

Epazo EVA Abalar.

Material funxible do alumnado.

Biblioteca de aula (caixa viaxeira)

Biblioteca do centro.

Radio escolar.

Salón de usos múltiples.

Fontes documentais de internet.

O equipo dixital  do alumnado será a súa principal  ferramenta de traballo,  complementada con cadernos para
realización de anotacións, exercicios, etc. A disposición da aula facilitará os agrupamentos para equipos de traballo,
nos que utilizarán estes recursos básicos, así como a propia comunicación oral.
A plataforma EVA Edixgal facilita a comunicación docente/discente nas asignacións de tarefas, e servirá tamén como
instrumento de avaliación.
Outros  espazos  do  centro  diferentes  á  súa  aula  de  titoría  serán  empregados  con  regularidade  para  o
desenvolvemento curricular nesta área: programas de radio, representacións teatrais, producións audiovisuais...

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao comezo de curso realizarase unha avaliación inicial que constará dos seguintes elementos:

- Análise dos informes de fin de curso sobre cada un dos alumnos e alumnas. Tamén no seu caso, dos informes de
alumnado con área non superada nos cursos anteriores.

- Entrevista individual para observar o nivel de comprensión e expresión oral.
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-  Realizacion  dun  texto  ditado  manuscrito,  para  avaliar  a  súa  concentración  e  corrección  escrita,  incluída  a
ortográfica.

- Redación dun texto manuscrito para avaliar a súa capacidade de redación, a correcta separación de palabras e
utilización de elementos prosódicos. Avaliarase tamén a correcta ortografía.

- Redación dun texto escrito dixital (en ordenador) para avaliar a súa competencia dixital neste medio que será o
habitual no curso.

- Valoración dun texto literario escrito, no que deberá definir o seu formato (prosa ou poesía), explicando as razóns, e
expresando a idea principal do texto, así como algúnha figura literaria empregada no mesmo.

Con esta información definirase o punto de partida para cada alumno/a nas unidades didácticas programadas.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

5

UD 4

5

UD 5

7

UD 6

7

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

12

UD 10

12

Proba
escrita 66 65 65 66 66 65 65 70 65 65

Táboa de
indicadores 34 35 35 34 34 35 35 30 35 35

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

13

UD 12

13

Total

100

Proba
escrita 65 54 64

Táboa de
indicadores 35 46 36

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Para establecer a cualificación desta materia nas diferentes avaliacións teranse en conta o seguinte:
- Un 60% da cualificación corresponderá a unha proba obxectiva.
- Un 30% da cualificación corresponderase co traballo diario.
- Un 10% da cualificación corresponderase coa actitude do alumnado na aula.

Para calcular a cualificación final teranse en conta os seguintes pesos:
- Nota da primeira avaliación (20%).
- Nota da segunda avaliación (30%).
- Nota da terceira avaliación (50%).

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Todo o alumnado que non acade unha cualificación positiva nalgunha unidade didáctica, recibirá unha atención
específica, incidindo nas cuestións que non foron adquiridas. Realizarase a través do mestre ou mestra de área, e de
ser preciso contarase co profesorado con dispoñibilidade horaria ou cos especialistas de PT e/ou AL se así o considera
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o Departamento de Orientación.

Das catro sesións semanais, haberá unha adicada a reforzar e afondar no xa traballado, e aproveitarase para incidir
nestas  necesidades  puntuais.  Terán  unha  organización  de  grupos  de  traballo,  que  permitan  autoxestionar  a
actividade un grupo de alumnos e alumnas, mentres outros poderán recibir axuda máis concreta.

No comezo do segundo e terceiro trimestre adicarase algunha sesión a reforzar de forma global o aprendido no
trimestre anterior, incidindo especialmente no alumnado que non acadou a cualificación suficiente. No último período
de curso, despois da unidade diáctica 12, realizaranse actividades de carácter colectivo nas que poderán poñer en
práctica o aprendido no curso, e servirán como recuperación nos casos que o precisen.

6. Medidas de atención á diversidade

As  medidas  de  atención  á  diversidade  levaranse  en  coordinación  entre  o  equipo  docente  do  alumnado,  o
Departamento de Orientación e o Equipo Directivo.
Para o tratamento da diversidade do alumnado no grupo teremos en conta:
- Reforzo educativo por parte do profesorado prestando os apoios necesarios ao alumnado que amosa maiores
dificultades (apoios visuais, auditivos, xestuais...).
- Profesorado con dispoñibilidade horaria. Este aproveitarase para reforzar aspectos nos que presentan dificultades os
alumnos e alumnas que así o evidenciaron na avaliación.
- O profesorado especialista de PT e/ou AL, de ser o caso e se así o determina o Departamento de Orientación.
- O modelo de traballo por equipos de maneira colaborativa permite asignar funcións acordes coas capacidades de
cada quen, fomentando a formación entre iguais, pola que o alumnado máis capaz axude ao que amose dificultades.
-  O entorno dixital  no  que nos  desenvolvemos facilita  que cada alumno ou alumna realice  tarefas  graduais  e
moduladas acorde ás súas capacidades, podendo ampliar coñecementos ou centrarse en aspectos máis puntuais. Nas
sesións estaremos pendentes de asignar tarefas que consideremos realizables por cada alumno/a.
- O docente, nas actividades de grupos, prestará especial atención ao alumnado con máis dificultades, e asignará
maior responsabilidade aos que se desenvolven con maior solvencia.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Competencia dixital X X X X X X X X

ET.2 - Creatividade X X X X X X X X

ET.3 - Emprendemento X X X X X X X X

ET.4 - Igualdade X X X X X X X X

ET.5 - Resolución pacífica de
conflitos X X X X X X X X

ET.6 - Educación emocional e
en valores X X X X X X X X

ET.7 - Respecto pola
diversidade afectivo-sexual X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Competencia dixital X X X X
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UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.2 - Creatividade X X X X

ET.3 - Emprendemento X X X X

ET.4 - Igualdade X X X X

ET.5 - Resolución pacífica de
conflitos X X X X

ET.6 - Educación emocional e
en valores X X X X

ET.7 - Respecto pola
diversidade afectivo-sexual X X X X

Observacións:
A área de Lingua Galega e Literatura integra todas as áreas do coñecemento e da relación social, xa que é
vehículo de comunicación. Os elementos tranversais impregnan a práctica totalidade das unidades didácticas,
sendo máis patente no referido á igualdade de xénero ou na educación para a paz. Toda a acción educativa
nesta  área seguirá  estes  principios  de igualdade,  resolución dialogada de conflictos,  xestión positiva  das
emocións, etc

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visita a museos, exposicións...Saídas culturais

Patrimonio propio de GaliciaSaídas á contorna

Para desenvolver as diferentes temáticas transversaisCharlas formativas

Expresión oral e expresión escritaObradoiros

Recollidas no calendario escolar.Conmemoracións

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Grao de participación do alumnado nas actividades.

Integración activa nas actividades grupais da totalidade do alumnado.

Grao de coordinación entre os docentes do nivel.

Avaliación positiva dunha porcentaxe de alumnado superior ao 85%.
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Nivel de intervención activa do alumnado en debates.

Grao de motivación continuada do alumnado.

Diversidade de propostas e tarefas para poder ter activa a totalidade do alumnado.

Integración do alumnado con NEAE nas actividades de clase.

Grao de coñecemento e participación das familias no proceso de aprendizaxe do alumno ou da alumna.

Nivel de satisfacción do alumnado coa práctica docente.

O deseño das programacións deberá ter en conta o curriculum LOMLOE da área, así como todas as circunstancias
específicas do alumnado. Isto require unha perfecta coordinación entre os/as mestres/as do nivel, coordinación que
se manterá durante todo o curso, e que permitirá realizar actividades complementarias e curriculares de forma
conxunta.

No desenvolvemento das unidades didácticas teremos en conta as circunstancias específicas da nosa área:
- Carácter instrumental, con presencia nas demáis áreas curriculares.
- Progresividade nas aprendizaxes, e enriquecemento continuo do coñecemento e das competencias relacionadas.

Deste xeito, a valoración dos logros adquiridos dependerá dos seguintes aspectos:
-Deseño curricular axeitado na dificultade e na significación.
- Grao de adquisición de competencias na área.
- Deseño claro de obxectivos, con definición clara de contidos.
- Deseño claro de criterio de avaliación que perfile con claridade os mínimos esixidos.
- Metodoloxía preferentemente activa e con motivación para o alumnado.
- Recursos didácticos ben seleccionados e axeitados.
- Avaliación continua do proceso para adoptar as correcións que se precisen con rapidez.
- Deseño específico de actividades que permitan un equilibrio entre as expectativas de aprendizaxe e os límites
individuais dos diferentes alumnos e alumnas, evitando frustracións e desconexión do proceso.
- Grao de conexión cos titores e titoras legais do alumnado, mantendo unha información fluída sobre o grupo, e
titorías regulares de carácter individual.
-  Igualmente,  o  nivel  de  satisfacción  coa  práctica  docente  por  parte  do  alumnado,  necesario  para  un
desenvolvemento eficaz do proceso educativo.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O deseño curricular da área no comezo de curso realizarase en función da normativa e dos resultados da avaliación
incial, que condicionará as actuacións dende o principio.

Coas avaliacións trimestrais realizarase tamén unha avaliación do proceso e do deseño nese período, dando lugar ás
modificacións necesarias no referido aos contidos, á metodoloxía, ou ao deseño dos mínimos esixibles, de tal xeito
que con cada unha das avaliacións parciais, poidamos adaptar con máis precisión a nosa actividade diaria en cada
unha das unidades didácticas.

Deste xeito poderanse modificar no calendario o número de sesións de cada unha das unidades didácticas, así como
a adaptación das mesmas, tanto na súa globalidade como para alumnado específico.

No final de curso teranse en conta os indicadores de logro, tanto referidos á práctica docente como ao deseño
curricular, para obter conclusións con relación ao novo curso escolar.

Con cada período de avaliación haberá un informe sobre este proceso na área,  que se remitirá á Xefatura de
Estudios, para elaborar un informe global sobre o proceso educativo en tódalas áreas e niveis. Este informe marcará
as liñas xerais para o seguinte trimestre ou curso.
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As incidencias de seguimento quedarán rexistradas no apartado propio desta aplicación PROENS.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente programación desenrolase no 5º nivel de EP no CEIP Fco. Vales Villamarín integrando nel a 109 alumnos e
alumnas
Foi elaborada polo profesorado que imparte este curso en función das liñas pedagóxicas do
centro e dos criterios e das medidas adoptadas polo claustro de profesorado cunha liña de traballo baseada na
comprensión conceptual e dos procedementos a través da manipulación e a experimentación
que será respectada e concretada nesta programació
Propoñemos unha programación inclusiva que favoreza a autonomía do alumnado no traballo
escolar, que consolide as aprendizaxes fundamentais nunha contorna cooperativa e
integradora prestando especial atención á autonomía e o reforzo positivo.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Interpretar  situacións  da  vida  cotiá
p r o p o r c i o n a n d o  u n h a  r e p r e s e n t a c i ó n
matemática  destas  mediante  conceptos,
ferramentas  e  estratexias,  para  analizar  a
información máis relevante.

1-2-4 2 5 1-3 4

OBX2  -  Resolver  situacións  problematizadas,
aplicando  diferentes  técnicas,  estratexias  e
formas de razoamento, para explorar distintas
maneiras  de  proceder,  obter  solucións  e
asegurar a súa validez desde un punto de vista
formal e en relación co contexto exposto.

1-2 4-5 3

OBX3  -  Explorar,  formular  e  comprobar
conxecturas sinxelas ou formular problemas de
tipo matemático en situacións baseadas na vida
cotiá, de forma guiada, recoñecendo o valor do
razoamento e a argumentación, para contrastar
a  súa  val idez,  adquir ir  e  integrar  novo
coñecemento.

1 1-2 1-3-5 3

OBX4 -  Utilizar  o  pensamento  computacional,
organizando datos, descompoñendo en partes,
recoñecendo  patróns,  xenera l izando  e
interpretando,  modi f i cando  e  c reando
algoritmos de forma guiada, para modelizar e
automatizar situacións da vida cotiá.

1-2-3 1-3-5 3

OBX5 - Recoñecer e utilizar conexións entre as
diferentes  ideas  matemáticas,  así  como
identificar as matemáticas noutras áreas ou na
vida  cotiá,  interrelacionando  conceptos  e
procedementos,  para  interpretar  situacións  e
contextos diversos.

1-3 3-5 4 1

OBX6  -  Comunicar  e  representar,  de  forma
i n d i v i d u a l  e  c o l e c t i v a ,  c o n c e p t o s ,
procedementos  e  resultados  matemáticos,
utilizando  a  linguaxe  oral,  escrito,  gráfico,
multimodal  e  a  terminoloxía  matemática
apropiados, para dar significado e permanencia
ás ideas matemáticas.

1-3 2-4 1-5 3 4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX7  -  Desenvolver  destrezas  persoais  que
axuden a  identificar  e  xestionar  emocións  ao
enfrontarse a retos matemáticos, fomentando a
confianza nas propias posibilidades, aceptando
o erro como parte do proceso de aprendizaxe e
adaptándose ás  situacións de incerteza,  para
mellorar a perseveranza e gozar na aprendizaxe
das matemáticas.

5 1-4-5 2-3

OBX8  -  Desenvolver  destrezas  socia is ,
recoñecendo  e  respectando  as  emocións,  as
experiencias  das  e  dos  demais  e  o  valor  da
diversidade,  participando  activamente  en
equipos  de  traballo  heteroxéneos,  mixtos  e
diversos  con  roles  asignados,  para  construír
unha  identidade  positiva  como  estudante  de
matemáticas,  fomentar  o  benestar  persoal  e
crear relacións saudables.

5 3 3 1-3 2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XLos números naturales1 115

XOperaciones con números
naturales2 125

XNúmeros decimales3 125

XFracciones4 145

Medida de longitud X5 117

Medida de
capacidad y masa X6 117

Medida de tiempo X7 117

Medida de superficie X8 117

XÁngulos9 1113

XFiguras planas10 1213

XOrientación en el plano y en el
espacio11 1213

XRepresentación de datos12 1213
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Los números naturales

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.2 - Comprender problemas da vida cotiá a
través da reformulación da pregunta, de forma
verbal e gráfica.

Formula ao menos 1 pregunta a maiores

CA1.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 2 conxeturas

CA1.6 - Formular novos problemas sobre situacións
cotiás que se resolvan matematicamente.

Fomula un novo problema

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 1 conxectura

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

TI 10

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva cara as
matemáticas

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto sistemático, adaptación do cálculo ao tamaño dos números, representación en
situacións variadas e cotiás con cantidades ata o 999 999 con explicación, comparación e reflexión sobre as
estratexias e os procesos seguidos.

- Realización de series ascendentes e descendentes como elemento facilitador do cálculo mental e aceptación do
erro como unha oportunidade de aprendizaxe.

- Cantidade
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Contidos

- Lectura, escritura, ordenación e representación con materiais manipulativos e a recta numérica de números
naturais ata o 999 999 e decimais ata as centésimas.

- Identificación, lectura, escritura, ordenación e representación de números enteiros en textos e contextos familiares
e habituais.

- Composición, descomposición e recomposición (manipulativa, gráfica e simbólica) de números naturais ata o 999
999 e decimais ata as centésimas investigando propiedades e relacións, con explicación do proceso e
interpretación do valor posicional das cifras.

- Estimacións, aproximacións razoadas e redondeo de cantidades con números ata o 999 999 e decimais (ata as
centésimas) en problemas cotiáns resoltos con estratexias diversas, descrición da idoneidade das solucións e
aceptación do erro como parte do proceso de mellora.

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais en situacións
habituais e significativas, explicación das estratexias e os procesos seguidos, aceptación dos erros como unha
oportunidade para a aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas contextualizados que impliquen a comprensión da utilidade das operacións aritméticas
con números naturais, decimais e fraccións e o seu uso con flexibilidade e sentido, seguindo os procesos
adecuados.

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións aritméticas combinadas (con números naturais,
decimais e fraccións) con atención á súa xerarquía, aplicando as súas propiedades, as estratexias con flexibilidade
e sentido e os procedementos de cálculo mental, estimacións, algoritmos ou calculadora que se precisen segundo
a natureza do cálculo e a súa complexidade.

- Creación e formulación de problemas que se resolvan mediante operacións aritméticas (con números naturais,
fraccións e decimais) baseados en situacións familiares e cotiás que permitan establecer conexións con
experiencias propias.

- Uso de calculadora como recurso para a autocorrección de resultados de operacións realizadas en problemas, unha
vez establecida a idoneidade do proceso, para a investigación de patróns e propiedades numéricas e como
procedemento útil en cálculos complexos.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a súa aplicación na comprensión do valor posicional das cifras dos
números (naturais ata o 999 999 e decimais ata a centésima) e as súas equivalencias; aplicación nas relacións que
xera nas operacións.

- Comparación e ordenación de números naturais, decimais e fraccións con igual denominador como solución de
problemas de situacións cotiás, con interpretación e expresión do resultado exacto ou estimado da comparación e
uso adecuado da simboloxía das relacións numéricas.

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre as operacións aritméticas de suma e
multiplicación, suma e resta, resta e división, multiplicación e división, fracción e división; aplicación en contextos
cotiáns.

- Construción manipulativa e gráfica con pezas de construción, regras, cuadrículas, tramas de puntos¿ de múltiplos e
divisores para investigar a relación de divisibilidade. Utilización da táboa de multiplicar para identificar múltiplos e
divisores e a relación entre eles.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
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Contidos

- resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Relacións e funcións

- Comparación de números, operacións e as súas propiedades con explicación das relacións de igualdade e
desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- Obtención de datos sinxelos descoñecidos representados por medio dun símbolo ou completado de datos en
relacións de igualdade en xogos e retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de
que o dato obtido é correcto.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.
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2

Título da UDUD

Operaciones con números naturales

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.2 - Comprender problemas da vida cotiá a
través da reformulación da pregunta, de forma
verbal e gráfica.

Formula ao menos 1 pregunta a maiores

CA1.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 2 conxeturas

CA1.6 - Formular novos problemas sobre situacións
cotiás que se resolvan matematicamente.

Fomula un novo problema

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 1 conxectura

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

TI 10

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva cara as
matemáticas

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto sistemático, adaptación do cálculo ao tamaño dos números, representación en
situacións variadas e cotiás con cantidades ata o 999 999 con explicación, comparación e reflexión sobre as
estratexias e os procesos seguidos.

- Realización de series ascendentes e descendentes como elemento facilitador do cálculo mental e aceptación do
erro como unha oportunidade de aprendizaxe.

- Cantidade
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Contidos

- Lectura, escritura, ordenación e representación con materiais manipulativos e a recta numérica de números
naturais ata o 999 999 e decimais ata as centésimas.

- Identificación, lectura, escritura, ordenación e representación de números enteiros en textos e contextos familiares
e habituais.

- Composición, descomposición e recomposición (manipulativa, gráfica e simbólica) de números naturais ata o 999
999 e decimais ata as centésimas investigando propiedades e relacións, con explicación do proceso e
interpretación do valor posicional das cifras.

- Estimacións, aproximacións razoadas e redondeo de cantidades con números ata o 999 999 e decimais (ata as
centésimas) en problemas cotiáns resoltos con estratexias diversas, descrición da idoneidade das solucións e
aceptación do erro como parte do proceso de mellora.

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais en situacións
habituais e significativas, explicación das estratexias e os procesos seguidos, aceptación dos erros como unha
oportunidade para a aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas contextualizados que impliquen a comprensión da utilidade das operacións aritméticas
con números naturais, decimais e fraccións e o seu uso con flexibilidade e sentido, seguindo os procesos
adecuados.

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións aritméticas combinadas (con números naturais,
decimais e fraccións) con atención á súa xerarquía, aplicando as súas propiedades, as estratexias con flexibilidade
e sentido e os procedementos de cálculo mental, estimacións, algoritmos ou calculadora que se precisen segundo
a natureza do cálculo e a súa complexidade.

- Creación e formulación de problemas que se resolvan mediante operacións aritméticas (con números naturais,
fraccións e decimais) baseados en situacións familiares e cotiás que permitan establecer conexións con
experiencias propias.

- Uso de calculadora como recurso para a autocorrección de resultados de operacións realizadas en problemas, unha
vez establecida a idoneidade do proceso, para a investigación de patróns e propiedades numéricas e como
procedemento útil en cálculos complexos.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a súa aplicación na comprensión do valor posicional das cifras dos
números (naturais ata o 999 999 e decimais ata a centésima) e as súas equivalencias; aplicación nas relacións que
xera nas operacións.

- Comparación e ordenación de números naturais, decimais e fraccións con igual denominador como solución de
problemas de situacións cotiás, con interpretación e expresión do resultado exacto ou estimado da comparación e
uso adecuado da simboloxía das relacións numéricas.

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre as operacións aritméticas de suma e
multiplicación, suma e resta, resta e división, multiplicación e división, fracción e división; aplicación en contextos
cotiáns.

- Construción manipulativa e gráfica con pezas de construción, regras, cuadrículas, tramas de puntos¿ de múltiplos e
divisores para investigar a relación de divisibilidade. Utilización da táboa de multiplicar para identificar múltiplos e
divisores e a relación entre eles.

- Razoamento proporcional

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo os procesos e estratexias adecuadas, que impliquen o uso de
porcentaxes: rebaixas, contidos nos alimentos envasados, análise deportiva, votacións¿

- Educación financeira

13/01/2023 09:16:26 Páxina 58de11



Contidos

- Identificación de situacións da vida cotiá que requiran dun manexo responsable do diñeiro: a cesta da compra, o
aforro, os gastos domésticos, os salarios, as necesidades básicas, as marcas, a calidade e o prezo.

- Resolución individual ou en equipo de problemas en situacións cotiás que requiran unha correcta administración do
diñeiro e consumo responsable, con análise crítica das relacións valor/prezo, calidade/prezo, mellor prezo, con
emprego de propostas sobre ofertas e rebaixas, para comparar e elixir a mellor opción nunha compra simulada.

- Formulación e resolución de problemas de índole financeiro que impliquen a elección dun produto, a análise das
relacións valor/prezo e calidade/prezo, e a xustificación da decisión tomada.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Relacións e funcións

- Comparación de números, operacións e as súas propiedades con explicación das relacións de igualdade e
desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- Obtención de datos sinxelos descoñecidos representados por medio dun símbolo ou completado de datos en
relacións de igualdade en xogos e retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de
que o dato obtido é correcto.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
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Contidos

- persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.

3

Título da UDUD

Números decimales

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.2 - Comprender problemas da vida cotiá a
través da reformulación da pregunta, de forma
verbal e gráfica.

Formula ao menos 1 pregunta a maiores

CA1.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 2 conxeturas

CA1.6 - Formular novos problemas sobre situacións
cotiás que se resolvan matematicamente.

Fomula un novo problema

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 1 conxectura

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

TI 10

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva cara as
matemáticas

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo
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Contidos

- Estratexias de cálculo e reconto sistemático, adaptación do cálculo ao tamaño dos números, representación en
situacións variadas e cotiás con cantidades ata o 999 999 con explicación, comparación e reflexión sobre as
estratexias e os procesos seguidos.

- Realización de series ascendentes e descendentes como elemento facilitador do cálculo mental e aceptación do
erro como unha oportunidade de aprendizaxe.

- Cantidade

- Lectura, escritura, ordenación e representación con materiais manipulativos e a recta numérica de números
naturais ata o 999 999 e decimais ata as centésimas.

- Composición, descomposición e recomposición (manipulativa, gráfica e simbólica) de números naturais ata o 999
999 e decimais ata as centésimas investigando propiedades e relacións, con explicación do proceso e
interpretación do valor posicional das cifras.

- Estimacións, aproximacións razoadas e redondeo de cantidades con números ata o 999 999 e decimais (ata as
centésimas) en problemas cotiáns resoltos con estratexias diversas, descrición da idoneidade das solucións e
aceptación do erro como parte do proceso de mellora.

- Expresión de fraccións e decimais en contextos da vida cotiá: selección da expresión máis adecuada para cada
situación previa manipulación, exploración de regularidades e procura de equivalencias.

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais en situacións
habituais e significativas, explicación das estratexias e os procesos seguidos, aceptación dos erros como unha
oportunidade para a aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas contextualizados que impliquen a comprensión da utilidade das operacións aritméticas
con números naturais, decimais e fraccións e o seu uso con flexibilidade e sentido, seguindo os procesos
adecuados.

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións aritméticas combinadas (con números naturais,
decimais e fraccións) con atención á súa xerarquía, aplicando as súas propiedades, as estratexias con flexibilidade
e sentido e os procedementos de cálculo mental, estimacións, algoritmos ou calculadora que se precisen segundo
a natureza do cálculo e a súa complexidade.

- Creación e formulación de problemas que se resolvan mediante operacións aritméticas (con números naturais,
fraccións e decimais) baseados en situacións familiares e cotiás que permitan establecer conexións con
experiencias propias.

- Uso de calculadora como recurso para a autocorrección de resultados de operacións realizadas en problemas, unha
vez establecida a idoneidade do proceso, para a investigación de patróns e propiedades numéricas e como
procedemento útil en cálculos complexos.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a súa aplicación na comprensión do valor posicional das cifras dos
números (naturais ata o 999 999 e decimais ata a centésima) e as súas equivalencias; aplicación nas relacións que
xera nas operacións.

- Comparación e ordenación de números naturais, decimais e fraccións con igual denominador como solución de
problemas de situacións cotiás, con interpretación e expresión do resultado exacto ou estimado da comparación e
uso adecuado da simboloxía das relacións numéricas.

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre as operacións aritméticas de suma e
multiplicación, suma e resta, resta e división, multiplicación e división, fracción e división; aplicación en contextos
cotiáns.

- Construción manipulativa e gráfica con pezas de construción, regras, cuadrículas, tramas de puntos¿ de múltiplos e
divisores para investigar a relación de divisibilidade. Utilización da táboa de multiplicar para identificar múltiplos e
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Contidos

- divisores e a relación entre eles.

- Investigación e comprobación da relación entre fraccións sinxelas (metade, cuarto, décimo), decimais (0,5, 0,25,
0,10) e porcentaxes (50 %, 25 % e 10 %) en situacións cotiás.

- Razoamento proporcional

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo os procesos e estratexias adecuadas, que impliquen o uso de
porcentaxes: rebaixas, contidos nos alimentos envasados, análise deportiva, votacións¿

- Educación financeira

- Identificación de situacións da vida cotiá que requiran dun manexo responsable do diñeiro: a cesta da compra, o
aforro, os gastos domésticos, os salarios, as necesidades básicas, as marcas, a calidade e o prezo.

- Resolución individual ou en equipo de problemas en situacións cotiás que requiran unha correcta administración do
diñeiro e consumo responsable, con análise crítica das relacións valor/prezo, calidade/prezo, mellor prezo, con
emprego de propostas sobre ofertas e rebaixas, para comparar e elixir a mellor opción nunha compra simulada.

- Formulación e resolución de problemas de índole financeiro que impliquen a elección dun produto, a análise das
relacións valor/prezo e calidade/prezo, e a xustificación da decisión tomada.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Relacións e funcións

- Comparación de números, operacións e as súas propiedades con explicación das relacións de igualdade e
desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- Obtención de datos sinxelos descoñecidos representados por medio dun símbolo ou completado de datos en
relacións de igualdade en xogos e retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de
que o dato obtido é correcto.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,

13/01/2023 09:16:26 Páxina 58de16



Contidos

- estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.

4

Título da UDUD

Fracciones

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.2 - Comprender problemas da vida cotiá a
través da reformulación da pregunta, de forma
verbal e gráfica.

Formula ao menos 1 pregunta a maiores

CA1.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias

CA1.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 2 conxeturas

CA1.6 - Formular novos problemas sobre situacións
cotiás que se resolvan matematicamente.

Fomula un novo problema

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 1 conxectura

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

TI 10

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva cara as
matemáticas

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto sistemático, adaptación do cálculo ao tamaño dos números, representación en
situacións variadas e cotiás con cantidades ata o 999 999 con explicación, comparación e reflexión sobre as
estratexias e os procesos seguidos.

- Realización de series ascendentes e descendentes como elemento facilitador do cálculo mental e aceptación do
erro como unha oportunidade de aprendizaxe.

- Cantidade

- Lectura, escritura, ordenación e representación con materiais manipulativos e a recta numérica de números
naturais ata o 999 999 e decimais ata as centésimas.

- Identificación, lectura, escritura, ordenación e representación de fraccións en textos e contextos familiares e
habituais.

- Expresión de fraccións e decimais en contextos da vida cotiá: selección da expresión máis adecuada para cada
situación previa manipulación, exploración de regularidades e procura de equivalencias.

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais en situacións
habituais e significativas, explicación das estratexias e os procesos seguidos, aceptación dos erros como unha
oportunidade para a aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas contextualizados que impliquen a comprensión da utilidade das operacións aritméticas
con números naturais, decimais e fraccións e o seu uso con flexibilidade e sentido, seguindo os procesos
adecuados.

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións aritméticas combinadas (con números naturais,
decimais e fraccións) con atención á súa xerarquía, aplicando as súas propiedades, as estratexias con flexibilidade
e sentido e os procedementos de cálculo mental, estimacións, algoritmos ou calculadora que se precisen segundo
a natureza do cálculo e a súa complexidade.

- Creación e formulación de problemas que se resolvan mediante operacións aritméticas (con números naturais,
fraccións e decimais) baseados en situacións familiares e cotiás que permitan establecer conexións con
experiencias propias.

- Uso de calculadora como recurso para a autocorrección de resultados de operacións realizadas en problemas, unha
vez establecida a idoneidade do proceso, para a investigación de patróns e propiedades numéricas e como
procedemento útil en cálculos complexos.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a súa aplicación na comprensión do valor posicional das cifras dos
números (naturais ata o 999 999 e decimais ata a centésima) e as súas equivalencias; aplicación nas relacións que
xera nas operacións.

- Comparación e ordenación de números naturais, decimais e fraccións con igual denominador como solución de
problemas de situacións cotiás, con interpretación e expresión do resultado exacto ou estimado da comparación e
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- uso adecuado da simboloxía das relacións numéricas.

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre as operacións aritméticas de suma e
multiplicación, suma e resta, resta e división, multiplicación e división, fracción e división; aplicación en contextos
cotiáns.

- Investigación e comprobación da relación entre fraccións sinxelas (metade, cuarto, décimo), decimais (0,5, 0,25,
0,10) e porcentaxes (50 %, 25 % e 10 %) en situacións cotiás.

- Razoamento proporcional

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo os procesos e estratexias adecuadas, que impliquen o uso de
porcentaxes: rebaixas, contidos nos alimentos envasados, análise deportiva, votacións¿

- Educación financeira

- Identificación de situacións da vida cotiá que requiran dun manexo responsable do diñeiro: a cesta da compra, o
aforro, os gastos domésticos, os salarios, as necesidades básicas, as marcas, a calidade e o prezo.

- Resolución individual ou en equipo de problemas en situacións cotiás que requiran unha correcta administración do
diñeiro e consumo responsable, con análise crítica das relacións valor/prezo, calidade/prezo, mellor prezo, con
emprego de propostas sobre ofertas e rebaixas, para comparar e elixir a mellor opción nunha compra simulada.

- Formulación e resolución de problemas de índole financeiro que impliquen a elección dun produto, a análise das
relacións valor/prezo e calidade/prezo, e a xustificación da decisión tomada.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Relacións e funcións

- Comparación de números, operacións e as súas propiedades con explicación das relacións de igualdade e
desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- Obtención de datos sinxelos descoñecidos representados por medio dun símbolo ou completado de datos en
relacións de igualdade en xogos e retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de
que o dato obtido é correcto.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
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- comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.

5

Título da UDUD

Medida de longitud

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.2 - Comprender problemas da vida cotiá a
través da reformulación da pregunta, de forma
verbal e gráfica.

Formula ao menos 1 pregunta a maiores

CA1.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 2 conxeturas

CA1.6 - Formular novos problemas sobre situacións
cotiás que se resolvan matematicamente.

Fomula un novo problema

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Colabora activamente

CA2.2 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona ao menos 2 estratexias

CA2.3 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona ao menos 2 estratexias

CA2.4 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema e a súa coherencia no
contexto exposto.

Comproba a correción do problema

CA2.5 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Conecta 2 elementos

CA2.6 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Conecta con 1 área

CA2.7 - Interpretar a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario apropiado e mostrando a
comprensión da mensaxe.

Idem ao criterio

CA2.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 1 conxectura

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

TI 10

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva cara as
matemáticas

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Uso de calculadora como recurso para a autocorrección de resultados de operacións realizadas en problemas, unha
vez establecida a idoneidade do proceso, para a investigación de patróns e propiedades numéricas e como
procedemento útil en cálculos complexos.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre as operacións aritméticas de suma e
multiplicación, suma e resta, resta e división, multiplicación e división, fracción e división; aplicación en contextos
cotiáns.

- Magnitude
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- Recoñecemento, ordenación, clasificación e uso das unidades de medida do sistema métrico decimal (lonxitude,
masa, capacidade e superficie), do tempo, da temperatura e de ángulos (graos) en situacións habituais e da súa
contorna; elección da medida máis adecuada en cada situación.

- Medición

- Resolución de problemas, de forma individual e en equipo, que impliquen a realización de medicións (lonxitude,
masa, capacidade, tempo e ángulos) no contexto escolar: selección e uso do instrumento adecuado (analóxicos ou
dixitais), elección das unidades máis apropiadas ao contexto e tamaño, coñecemento das equivalencias entre
medidas, medición precisa seguindo os procesos adecuados.

- Estimación e relacións

- Estratexias de comparación e ordenación de medidas da mesma magnitude e aplicación de equivalencias entre
unidades para resolver problemas da vida cotiá que impliquen a conversión de unidades.

- Resolución de retos e problemas que permitan observar e comprobar a relación existente entre o sistema métrico
decimal e o sistema de numeración decimal.

- Estratexias para a estimación de medidas do sistema métrico decimal, de ángulos, tempo e temperatura por
comparación con unidades de medida coñecidas e a súa aplicación en contextos habituais, con verificación dos
resultados, comprobación de se son posibles ou non e análises da desviación como parte do proceso de
aprendizaxe.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
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- sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.

6

Título da UDUD

Medida de
capacidad y masa

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.2 - Comprender problemas da vida cotiá a
través da reformulación da pregunta, de forma
verbal e gráfica.

Formula ao menos 1 pregunta a maiores

CA1.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 2 conxeturas

CA1.6 - Formular novos problemas sobre situacións
cotiás que se resolvan matematicamente.

Fomula un novo problema

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA2.1 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Colabora activamente

CA2.2 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona ao menos 2 estratexias
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona ao menos 2 estratexias

CA2.4 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema e a súa coherencia no
contexto exposto.

Comproba a correción do problema

CA2.5 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Conecta 2 elementos

CA2.6 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Conecta con 1 área

CA2.7 - Interpretar a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario apropiado e mostrando a
comprensión da mensaxe.

Idem ao criterio

CA2.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 1 conxectura
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

TI 10

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva cara as
matemáticas

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Uso de calculadora como recurso para a autocorrección de resultados de operacións realizadas en problemas, unha
vez establecida a idoneidade do proceso, para a investigación de patróns e propiedades numéricas e como
procedemento útil en cálculos complexos.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre as operacións aritméticas de suma e
multiplicación, suma e resta, resta e división, multiplicación e división, fracción e división; aplicación en contextos
cotiáns.

- Magnitude

- Recoñecemento, ordenación, clasificación e uso das unidades de medida do sistema métrico decimal (lonxitude,
masa, capacidade e superficie), do tempo, da temperatura e de ángulos (graos) en situacións habituais e da súa
contorna; elección da medida máis adecuada en cada situación.

- Medición

- Resolución de problemas, de forma individual e en equipo, que impliquen a realización de medicións (lonxitude,
masa, capacidade, tempo e ángulos) no contexto escolar: selección e uso do instrumento adecuado (analóxicos ou
dixitais), elección das unidades máis apropiadas ao contexto e tamaño, coñecemento das equivalencias entre
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Contidos

- medidas, medición precisa seguindo os procesos adecuados.

- Estimación e relacións

- Estratexias de comparación e ordenación de medidas da mesma magnitude e aplicación de equivalencias entre
unidades para resolver problemas da vida cotiá que impliquen a conversión de unidades.

- Resolución de retos e problemas que permitan observar e comprobar a relación existente entre o sistema métrico
decimal e o sistema de numeración decimal.

- Estratexias para a estimación de medidas do sistema métrico decimal, de ángulos, tempo e temperatura por
comparación con unidades de medida coñecidas e a súa aplicación en contextos habituais, con verificación dos
resultados, comprobación de se son posibles ou non e análises da desviación como parte do proceso de
aprendizaxe.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
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Contidos

- simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.

7

Título da UDUD

Medida de tiempo

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.2 - Comprender problemas da vida cotiá a
través da reformulación da pregunta, de forma
verbal e gráfica.

Formula ao menos 1 pregunta a maiores

CA1.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 2 conxeturas

CA1.6 - Formular novos problemas sobre situacións
cotiás que se resolvan matematicamente.

Fomula un novo problema

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA2.1 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Colabora activamente

CA2.2 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona ao menos 2 estratexias

CA2.3 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona ao menos 2 estratexias

CA2.4 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema e a súa coherencia no
contexto exposto.

Comproba a correción do problema

13/01/2023 09:16:26 Páxina 58de29



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Conecta 2 elementos

CA2.6 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Conecta con 1 área

CA2.7 - Interpretar a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario apropiado e mostrando a
comprensión da mensaxe.

Idem ao criterio

CA2.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Emprega 1 conexión

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Emprega 1 conexión

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

TI 10

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva cara as
matemáticas

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Uso de calculadora como recurso para a autocorrección de resultados de operacións realizadas en problemas, unha
vez establecida a idoneidade do proceso, para a investigación de patróns e propiedades numéricas e como
procedemento útil en cálculos complexos.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre as operacións aritméticas de suma e
multiplicación, suma e resta, resta e división, multiplicación e división, fracción e división; aplicación en contextos
cotiáns.

- Magnitude

- Recoñecemento, ordenación, clasificación e uso das unidades de medida do sistema métrico decimal (lonxitude,
masa, capacidade e superficie), do tempo, da temperatura e de ángulos (graos) en situacións habituais e da súa
contorna; elección da medida máis adecuada en cada situación.

- Medición

- Resolución de problemas, de forma individual e en equipo, que impliquen a realización de medicións (lonxitude,
masa, capacidade, tempo e ángulos) no contexto escolar: selección e uso do instrumento adecuado (analóxicos ou
dixitais), elección das unidades máis apropiadas ao contexto e tamaño, coñecemento das equivalencias entre
medidas, medición precisa seguindo os procesos adecuados.

- Estimación e relacións

- Estratexias de comparación e ordenación de medidas da mesma magnitude e aplicación de equivalencias entre
unidades para resolver problemas da vida cotiá que impliquen a conversión de unidades.
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Contidos

- Interiorización de medidas de tempo na xestión das emocións, vivencia do tempo de espera, o tempo de calma, as
quendas de intervención, a percepción emocional do tempo¿ na planificación do traballo e nas secuencias
temporais das súas producións orais e escritas.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.
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8

Título da UDUD

Medida de superficie

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.2 - Comprender problemas da vida cotiá a
través da reformulación da pregunta, de forma
verbal e gráfica.

Formula ao menos 1 pregunta a maiores

CA1.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA1.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 2 conxeturas

CA1.6 - Formular novos problemas sobre situacións
cotiás que se resolvan matematicamente.

Fomula un novo problema

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA2.1 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Colabora activamente

CA2.2 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona ao menos 2 estratexias

CA2.3 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona ao menos 2 estratexias

CA2.4 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema e a súa coherencia no
contexto exposto.

Comproba a correción do problema

CA2.5 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Conecta 2 elementos

CA2.6 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Conecta con 1 área
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Interpretar a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario apropiado e mostrando a
comprensión da mensaxe.

Idem ao criterio

CA2.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 1 conxectura

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 10

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva cara as
matemáticas

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Uso de calculadora como recurso para a autocorrección de resultados de operacións realizadas en problemas, unha
vez establecida a idoneidade do proceso, para a investigación de patróns e propiedades numéricas e como
procedemento útil en cálculos complexos.

- Construción manipulativa e gráfica de cadrados como produto de factores iguais, investigando patróns e
propiedades, como introdución ás potencias e medidas de superficie.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre as operacións aritméticas de suma e
multiplicación, suma e resta, resta e división, multiplicación e división, fracción e división; aplicación en contextos
cotiáns.

- Magnitude

- Recoñecemento, ordenación, clasificación e uso das unidades de medida do sistema métrico decimal (lonxitude,
masa, capacidade e superficie), do tempo, da temperatura e de ángulos (graos) en situacións habituais e da súa
contorna; elección da medida máis adecuada en cada situación.

- Medición

- Resolución de problemas, de forma individual e en equipo, que impliquen a realización de medicións (lonxitude,
masa, capacidade, tempo e ángulos) no contexto escolar: selección e uso do instrumento adecuado (analóxicos ou
dixitais), elección das unidades máis apropiadas ao contexto e tamaño, coñecemento das equivalencias entre
medidas, medición precisa seguindo os procesos adecuados.

- Estimación e relacións

- Estratexias de comparación e ordenación de medidas da mesma magnitude e aplicación de equivalencias entre
unidades para resolver problemas da vida cotiá que impliquen a conversión de unidades.

- Resolución de retos e problemas que permitan observar e comprobar a relación existente entre o sistema métrico
decimal e o sistema de numeración decimal.

13/01/2023 09:16:27 Páxina 58de35



Contidos

- Estratexias para a estimación de medidas do sistema métrico decimal, de ángulos, tempo e temperatura por
comparación con unidades de medida coñecidas e a súa aplicación en contextos habituais, con verificación dos
resultados, comprobación de se son posibles ou non e análises da desviación como parte do proceso de
aprendizaxe.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.
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9

Título da UDUD

Ángulos

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA3.1 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo con actitude
respetuosa

CA3.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias

CA3.6 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA3.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

13/01/2023 09:16:27 Páxina 58de37



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 1 conxectura

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

TI 10

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre as operacións aritméticas de suma e
multiplicación, suma e resta, resta e división, multiplicación e división, fracción e división; aplicación en contextos
cotiáns.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Utilización de instrumentos de debuxo (regra, escuadra, compás e transportador de ángulos) e programas de
xeometría dinámica para a elaboración de conxecturas sobre propiedades xeométricas.

- Modelo matemático
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Contidos

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.

10

Título da UDUD

Figuras planas

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

13/01/2023 09:16:27 Páxina 58de39



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA3.1 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo con actitude
respetuosa

CA3.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias

CA3.6 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA3.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Táboa de indicadores

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

TI 10

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Interpretación e elaboración de mensaxes e descricións relativas ao seu contorno físico, aos obxectos e á arte con
vocabulario adecuado relacionado con figuras e corpos xeométricos, relacións (paralelismo, perpendicularidade,
simetría) e posicións ou elementos referenciais (coordenadas, puntos cardinais, distancias, ángulos e xiros).

- Exploración individual e en equipo de propiedades de figuras xeométricas de dúas e tres dimensións mediante
materiais manipulables como cuadrículas, xeoplanos, policubos, bloques xeométricos, organicubos, katamino,
crebacabezas xeométricos, tangram¿ e o manexo de ferramentas dixitais de xeometría dinámica, realidade
aumentada e robótica educativa para a procura de regularidades, comparación e clasificación con criterios sinxelos
e explicación do proceso.

- Resolución de problemas contextualizados que impliquen o recoñecemento, clasificación e descrición de corpos
xeométricos en obxectos e imaxes, demostrando curiosidade por descubrir propiedades e relacións, con
explicación do proceso.

- Estratexias e técnicas de construción de figuras e corpos xeométricos por composición e descomposición, mediante
materiais manipulables, instrumentos de debuxo (regra, escuadra, compás) e aplicacións informáticas, con
explicación do proceso seguido.
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Contidos

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Resolución e formulación de problemas da vida cotiá que impliquen o uso de estratexias variadas para o cálculo de
perímetros e áreas de figuras planas (triángulos, cadrados e rectángulos), con contraste de estratexias e
resultados.

- Resolución de problemas xeométricos que impliquen o coñecemento de figuras, as súas relacións e propiedades,
estratexias de clasificación, uso de exemplos contrarios, creación de hipótese e construción, argumentación e toma
de decisións.

- Resolución de problemas da vida cotiá empregando o modelo xeométrico e a representación matemática da
situación que hai que resolver.

- Utilización de instrumentos de debuxo (regra, escuadra, compás e transportador de ángulos) e programas de
xeometría dinámica para a elaboración de conxecturas sobre propiedades xeométricas.

- Recoñecemento de relacións xeométricas, posicións, movementos, simetrías e translacións en contextos lúdicos,
artísticos, científicos, técnicos, e en calquera outro ámbito da vida cotiá.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
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Contidos

- persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.

11

Título da UDUD

Orientación en el plano y en el espacio

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA3.1 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo con actitude
respetuosa

CA3.2 - Elaborar representacións matemáticas que
axuden na procura e elección de estratexias e
ferramentas, incluídas as tecnolóxicas, para a
resolución dunha situación problematizada.

Elabora unha representación guiada
empregando a tecnoloxía.

CA3.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias

CA3.4 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas,
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Realiza unha formulación sinxela de
forma guiada

CA3.5 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Conecta 2 elementos matemáticos

CA3.6 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA3.7 - Interpretar a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario apropiado e mostrando a
comprensión da mensaxe.

Coñece a linguaxe matemática da vida
cotiá.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 1 conxectura

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 10

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Interpretación e elaboración de mensaxes e descricións relativas ao seu contorno físico, aos obxectos e á arte con
vocabulario adecuado relacionado con figuras e corpos xeométricos, relacións (paralelismo, perpendicularidade,
simetría) e posicións ou elementos referenciais (coordenadas, puntos cardinais, distancias, ángulos e xiros).

- Localización e sistemas de representación

- Interpretación e descrición co uso de vocabulario adecuado das direccións e da posición relativa en planos e mapas
a partir de puntos de referencia (incluídos os puntos cardinais) e indicación relativa de distancias en soportes
físicos e virtuais.

- Descrición de posicións e movementos no primeiro cuadrante do sistema de coordenadas cartesiano a través de
xogos e retos (gráficos, robótica educativa¿), identificando utilidades habituais.

- Elaboración de itinerarios sinxelos en planos, bosquexos, mapas e maquetas con representación de situacións da
vida cotiá.

- Movementos e transformacións

- Identificación de figuras transformadas en situacións da vida cotiá, observando translacións e simetrías.

- Xeración de figuras transformadas a partir dun patrón, realización de predicións sobre o resultado e contraste das
opinións en equipo.

- Identificación de figuras semellantes (ampliacións, reducións) en situacións da vida cotiá.

- Xeración de figuras semellantes a partir de simetrías e translacións dun patrón inicial con predición do resultado.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Resolución e formulación de problemas da vida cotiá que impliquen o uso de estratexias variadas para o cálculo de
perímetros e áreas de figuras planas (triángulos, cadrados e rectángulos), con contraste de estratexias e
resultados.

- Resolución de problemas xeométricos que impliquen o coñecemento de figuras, as súas relacións e propiedades,
estratexias de clasificación, uso de exemplos contrarios, creación de hipótese e construción, argumentación e toma
de decisións.

- Resolución de problemas da vida cotiá empregando o modelo xeométrico e a representación matemática da
situación que hai que resolver.

- Utilización de instrumentos de debuxo (regra, escuadra, compás e transportador de ángulos) e programas de
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Contidos

- xeometría dinámica para a elaboración de conxecturas sobre propiedades xeométricas.

- Recoñecemento de relacións xeométricas, posicións, movementos, simetrías e translacións en contextos lúdicos,
artísticos, científicos, técnicos, e en calquera outro ámbito da vida cotiá.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.
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12

Título da UDUD

Representación de datos

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta

CA1.8 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Emprega 1 conexión

CA1.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

CA4.2 - Elaborar representacións matemáticas que
axuden na procura e elección de estratexias e
ferramentas, incluídas as tecnolóxicas, para a
resolución dunha situación problematizada.

Crea 1 representación

CA4.3 - Seleccionar entre diferentes estratexias para
resolver un problema, xustificando a elección.

Observase indicios de autorregulación

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Selecciona 2 estratexias.

CA4.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula conxeturas sinxelas de forma
guiada

CA4.6 - Modelizar situacións da vida cotiá utilizando,
de forma pautada, principios básicos do pensamento
computacional.

Iníciase no pensamento computacional

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na investigación e resolución de
problemas.

Usa 1 ferramenta axeitadamente

CA4.8 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA4.9 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos distintos

CA5.2 - Comprender problemas da vida cotiá a
través da reformulación da pregunta, de forma
verbal e gráfica.

Reformula a pregunta

CA5.3 - Elaborar representacións matemáticas que
axuden na procura e elección de estratexias e
ferramentas, incluídas as tecnolóxicas, para a
resolución dunha situación problematizada.

Crea a representación empregando
ferramentas tecnolóxicas

CA5.4 - Obter posibles solucións dun problema,
seleccionando entre varias estratexias coñecidas de
forma autónoma.

Emprega, ao menos, 2 estratexias na
resolución
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula unha conxetura de forma guiada

CA5.6 - Formular novos problemas sobre situacións
cotiás que se resolvan matematicamente.

Crea unha variante do problema

CA5.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Relacioana as matemáticas coa vida cotiá

CA5.8 - Interpretar a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario apropiado e mostrando a
comprensión da mensaxe.

Comprende a mensaxe matemática en
contextos cotiás

CA6.3 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo

CA6.4 - Colaborar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas dirixidas á consecución de
obxectivos compartidos.

Móstrase colaborativo/a

CA6.5 - Formular conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Formula 1 conxectura

CA6.6 - Utilizar conexións entre diferentes elementos
matemáticos mobilizando coñecementos e
experiencias propios.

Emprega 1 conexión

CA6.7 - Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas
en contextos non matemáticos.

Usa 1 conexión

CA6.8 - Comunicar en diferentes formatos as
conxecturas e procesos matemáticos, utilizando
linguaxe matemática adecuada.

Emprega 2 formatos

TI 10

CA4.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Observase indicios de autorregulación

CA5.1 - Traballar en equipo activa, respectuosa e
responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando a
diversidade, mostrando empatía e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

O criterio

CA6.1 - Autorregular as emocións propias e
recoñecer algunhas fortalezas e debilidades,
desenvolvendo así a autoconfianza ao abordar novos
retos matemáticos.

Iniciase na autorregulación
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Elixir actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, tales como a perseveranza e a
responsabilidade, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Ten unha actitude positiva

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración,
expresión da solución de forma clara, ordenada e coas unidades correctas, verificación e interpretación en
contexto dos resultados obtidos con explicitación do proceso seguido.

- Uso de calculadora como recurso para a autocorrección de resultados de operacións realizadas en problemas, unha
vez establecida a idoneidade do proceso, para a investigación de patróns e propiedades numéricas e como
procedemento útil en cálculos complexos.

- Relacións

- Investigación e comprobación da relación entre fraccións sinxelas (metade, cuarto, décimo), decimais (0,5, 0,25,
0,10) e porcentaxes (50 %, 25 % e 10 %) en situacións cotiás.

- Razoamento proporcional

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo os procesos e estratexias adecuadas, que impliquen o uso de
porcentaxes: rebaixas, contidos nos alimentos envasados, análise deportiva, votacións¿

- Educación financeira

- Identificación de situacións da vida cotiá que requiran dun manexo responsable do diñeiro: a cesta da compra, o
aforro, os gastos domésticos, os salarios, as necesidades básicas, as marcas, a calidade e o prezo.

- Resolución individual ou en equipo de problemas en situacións cotiás que requiran unha correcta administración do
diñeiro e consumo responsable, con análise crítica das relacións valor/prezo, calidade/prezo, mellor prezo, con
emprego de propostas sobre ofertas e rebaixas, para comparar e elixir a mellor opción nunha compra simulada.

- Formulación e resolución de problemas de índole financeiro que impliquen a elección dun produto, a análise das
relacións valor/prezo e calidade/prezo, e a xustificación da decisión tomada.

- Patróns

- Estratexias para a identificación, descrición verbal, representación en táboas e gráficos, notacións inventadas,
predición razoada e creación de termos a partir das regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes,
con anticipación ou extensión da secuencia.

- Creación de patróns recorrentes a partir de regularidades ou doutros patróns con números, figuras ou imaxes.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá seguindo un modelo matemático con representacións con debuxos,
esquemas, diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para a interpretación do enunciado,
recoñecemento de datos útiles, elaboración e contraste de hipótese, procura do plan de acción, perseveranza na
solución, simbolización e realización dos cálculos, comprobación de solucións, expresión clara e correcta do
resultado, revisión da súa idoneidade, rectificación se é necesaria e explicación do realizado.

- Relacións e funcións

- Comparación de números, operacións e as súas propiedades con explicación das relacións de igualdade e
desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- Obtención de datos sinxelos descoñecidos representados por medio dun símbolo ou completado de datos en
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Contidos

- relacións de igualdade en xogos e retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de
que o dato obtido é correcto.

- Pensamento computacional

- Estratexias para a interpretación, modificación e creación de algoritmos sinxelos relacionados co contexto cotián e
o xogo nas regras de xogos, instrucións secuenciais, bucles, patróns repetitivos, representacións computacionais¿

- Organización e análise de datos

- Identificación de datos cuantitativos e cualitativos da contorna próxima que podemos rexistrar e cuantificar.

- Extracción, interpretación e explicación de información a través da lectura, descrición e análise crítico de gráficos
estatísticos con pictogramas, diagramas de barras ou histogramas e de táboas de frecuencias absolutas; uso desa
información na resolución de problemas.

- Formulación en equipo de problemas relacionados co contexto próximo nos que interveña a lectura, interpretación
ou representación de gráficas e táboas de datos.

- Estratexias para a realización dun estudo estatístico sinxelo: formulación de preguntas, e recollida, rexistro e
organización de datos cualitativos e cuantitativos procedentes de diferentes experimentos (enquisas, medicións,
observacións¿) de maneira individual ou en equipo para aplicar en situacións contextualizadas.

- Representación de datos en gráficas sinxelas (diagrama de barras e histograma), con emprego de recursos
tradicionais e tecnolóxicos e elección do máis adecuado á situación.

- Interpretación, cálculo e aplicación da media e da moda en resolución de problemas en contextos cotiáns.

- Organización de información estatística sinxela e elaboración de diferentes visualizacións dos datos con uso da
calculadora e outros recursos dixitais, como a folla de cálculo.

- Relación e comparación de dous conxuntos de datos a partir da súa representación gráfica: formulación de
conxecturas, análises da dispersión, obtención de conclusións e exposición destas.

- Incerteza

- Identificación da incerteza en situacións da vida cotiá a través da cuantificación e estimación subxectiva e
mediante a comprobación da estabilización das frecuencias relativas en experimentos aleatorios repetitivos
baseados en xogos de cartas, dados, moedas¿

- Investigación sobre a contribución de homes e mulleres ao desenvolvemento da probabilidade e da estatística e
destas ao desenvolvemento humano.

- Inferencia

- Coñecemento da necesidade de mostras cando a poboación é moi grande, procura de exemplos de estudos con
mostras no contexto cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Autorregulación das emocións que poidan facilitar ou prexudicar a aprendizaxe das matemáticas.

- Recursos e estratexias para autorregular as emocións implicadas na frustración ante tarefas matemáticas,
valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe, fixación de metas e obxectivos realistas e alcanzables,
autocontrol e adestramento positivo.

- O reforzo verbal, a participación, a gradación das dificultades e a identificación de fortalezas como recursos para
desenvolver un autoconcepto positivo ante as matemáticas desde unha perspectiva de xénero.

- Estratexias para desenvolver a autoestima como medio para superar dificultades e afrontar os retos matemáticos
con maior seguridade.

- Realización de investigacións matemáticas individuais ou en equipo para fomentar a curiosidade, o interese, o
pensamento autónomo e crítico e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital e físico como adestramento da perseveranza, a confianza nas
propias posibilidades e a superación persoal.
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Contidos

- Os enigmas, desafíos, procura de pistas, xeroglíficos, xogos de codificación e decodificación, pasatempos e retos
matemáticos para incrementar a creatividade, o descubrimento, a curiosidade e o gusto polas matemáticas.

- Estratexias persoais para a presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar,
adaptar ou cambiar o sistema utilizado, rectificar o proceso ou algunha das súas fases e compartir
comprensiblemente o realizado.

- Fomento da autonomía e aplicación de estratexias para a toma de decisións en situacións de resolución de
problemas: ofrecendo alternativas, desenvolvendo a capacidade de adaptarse ou cambiar de estratexias,
estimulando o razoamento, con valoración do erro como oportunidade de aprendizaxe e reforzo dos logros.

- Traballo en equipo, inclusión, respecto e diversidade

- Expresión de actitudes empáticas inclusivas e non discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas
en equipo, mostrando actitudes de comprensión das emocións e experiencias das demais persoas e de
sensibilidade e respecto pola diversidade presente na aula.

- Os equipos colaborativos e cooperativos heteroxéneos, mixtos e diversos para clarificar tarefas, debater propostas,
chegar a acordos, contrastar opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa e empática,
responsabilidade e esixibilidade individual, interdependencia positiva, respecto polas contribucións de todas as
persoas membros do equipo: estratexias e dinámicas cooperativas.

- Estratexias de planificación, control e organización do traballo en equipo para xestionar o tempo, a realización de
tarefas, o establecemento de obxectivos de equipo, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción
simultánea, a avaliación do funcionamento do equipo e a xestión de conflitos.

- Recoñecemento das contribucións de matemáticas e matemáticos a diversos ámbitos do saber como mecanismo
de construción dunha identidade positiva propia.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía didáctica a levar a cabo na aula constará cuns principios metodolóxicos. Estes principios nos que nos
baseamos son:

Espistemolóxico:
- Non todos coñecemos igual en todo momento.
- En cada momento hai influencias sobre o coñecemento que proveñen das experiencias previas e das situacións
novas.
- O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e as situacións novas; polo que, máis que
transmitirse,  constrúese  mediante  a  práctica,  co  cal  se  pon  de  relevo  o  seu  carácter  construtivista,  social  e
interactivo.
- Calquera coñecemento pode ter diferentes lecturas, significados e presentacións, que poden ser todos obxectivos.
Ensinar/aprender supón contrastar perspectivas, enriquecer esquemas conceptuais con novas contribucións por parte
de todos, superar as lagoas e emendar os erros.
-- O ensino debe buscar interaccións cada vez máis ricas e significativas entre os elementos proporcionados por
diferentes soportes (textos, audiovisuais¿), mediadores (docentes, compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e
especiais) e situacións ou feitos (da vida cotiá, descubrimentos, centros de interese¿): globalidade e significatividade.

Psicolóxico:
- Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, as súas características evolutivo-madurativas específicas, do seu
nivel de competencia cognitiva e metacognitiva e dos coñecementos previamente construídos.
- Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas:
- Diagnosticar os coñecementos previos que posúe.
- Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cos novos por vivir e aprender.
- Favorecer a aprendizaxe autónoma
- Modificar progresivamente os esquemas previos do coñecemento dos alumnado desde o saber cotián ata o saber
científico.
- Potenciar a actividade:
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- Facilitando a reflexión á hora da acción.
- Posibilitar que o alumno e a alumna cheguen a facer aquelas actividades que aínda non son capaces de realizar sós,
pero si coa axuda conveniente (zona de desenvolvemento potencial).
- A resolución de problemas xunto ás destrezas emocionais van da man en cada unidade. O problema representa un
desafío para o alumnado, permite que faga uso dos seus coñecementos previos, que incorpore datos de outras áreas,
que elabore novos coñecementos ou modifique os adquiridos. O problema supón comprometerse cunha solución,
tomar decisións, indagar, explorar, analizar, seleccionar procedementos adecuados, sentir satisfacción por chegar a
resultados. Implica procesos variados de interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación  de  hipóteses  de  resolución  e  proposta  de  plan,  contraste  e  argumentación  de  puntos  de  vista,
simbolización, elaboración e expresión da solución, verificación e idoneidade dos resultados obtidos, e interpretación
en contexto, expresión de forma ordenada e explicación do proceso seguido. Na resolución de problemas teñen lugar
a lectura, reflexión, planificación, establecemento de estratexias, revisión, comunicación, xustificación e modificación
de plan se cumprise. A resolución de problemas permítelle ao alumnado planificar o proceso realizando preguntas
apropiadas tales como: que quero descubrir?, que sei ?, que hipótese fago?, como podo facer para descubrir o que
desexo?, os resultados relaciónanse coas hipóteses?, está ben expresado resultado?, ten sentido a solución?, podería
telo resolto doutro xeito?, podo aplicar o proceso a problemas similares? Na resolución de problemas entran en xogo
unha serie de aspectos metacognitivos e emocionais: autorregulación do proceso, expresión, xestión e autocontrol
emocional que non podemos esquecer.
- O profesorado vai ser mediador e guía e permitiralle ao alumnado explorar e investigar, fomentando a interacción
coas  compañeiras  e  cos  compañeiros,  así  como  o  enfrontamento  dos  retos  sen  ansiedade.  Facilitará  o
desenvolvemento competencial do alumnado atendendo á diversidade e personalizando os procesos de construción
de aprendizaxe. A situacións propostas a exploración e o xogo que espertan sempre o interese do alumnado.
-  Máis  alá  da  planificación  dos  tempos,  espazos,  agrupamentos  e  outros  recursos  iniciais,  o  profesorado,  na
interacción co grupo adapta cada un destes elementos segundo se requira na dinámica da aula ampliando ou
modificando tempos necesarios para investigar, tentar estratexias, equivocarse, volver tentar, contrastar, validar
procesos e aplicar a nova aprendizaxe a outras situacións contextualizadas.
- É moi importante ir fixando uns hábitos de traballo, fundamentais ao longo de todo o curso: organizar o traballo e o
tempo, ter á man o material necesario (material manipulativo, ordenador, calculadora, gráficos )
- Os grupos de traballo en equipos serán heteroxéneos, mixtos e diversos. Aplicaranse dinámicas para a mellora do
ambiente de clase e a cohesión de grupo e periodicamente actividades relacionadas coa valoración do funcionamento
dos equipos, a rotación de cargos, a elaboración e revisións dos plans de grupo ou cadernos de equipo, etc.

Desde a perspectiva pedagóxica:

- Partir da avaliación inicial, específica e global:
- Das súas aptitudes e actitudes.
- Das súas necesidades e intereses.
- Dos seus coñecementos previos, xerais e por áreas.
- Motivar axeitadamente:
- Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo das súas propias experiencias.
- Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións.
- Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, especialmente a través dunha atribución
causal positiva, tanto do profesorado como do propio alumnado.
- Analizar os esquemas previos de coñecemento:
- Asegurando que se posúnos requisitos básicos para poder abordar a seguinte nova aprendizaxe.
- Reforzando os conceptos previos máis débiles e sensibles.
- Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos:
- Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que se debe seguir (currículo implícito ou latente).
- Facilitando que poida desenvolver a súa actividade coa mínima axuda necesaria. Consolidando os enlaces entre os
coñecementos previos e os novos.
- Estruturando e dosificando os novos contidos conceptuais de forma apropiada (redes, esquemas e mapas).
-  Promovendo a funcionalidade das aprendizaxes, aplicándoas e transferíndoas a outras situacións ou contidos
diferentes.

Agrupamento do alumnado

A diversidade de agrupamentos proporciona unha mellor explotación das actividades escolares e constitúe un
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instrumento de adecuación metodolóxica ás necesidades dos alumnos.
Estes serán os agrupamentos máis empregados nas aulas segundo as características e necesidades do alumnado e o
tipo de actividade a desenvolver:

- Aula
- Gran grupo
- Pequeno grupo ou parella
- Obradoiros
- Equipos de traballo cooperativo
- Grupos de actividade
-Organización dos espazos
- Espazos propios do grupo (aula): cada titor/a organizará o espazo na súa aula como crea conveniente para o
desenvolvemento da actividade lectiva tendo en conta variables como idade e agrupamento do alumnado, mobiliario,
iluminación, temperatura, materiais existentes na aula¿ Se nunha aula imparten actividades lectivas outros/as
mestres/as ademais do/a titor/a, estes tentarán de axudar aos especialistas na disposición de material común tal
como o ordenador ou canón retroproxectores. E os mestres especialistas á súa vez tentarán deixar a distribución das
cadeiras e mesas tal e como as tiña o/a mestra titor/a.
- Espazos compartidos polo alumnado: o alumnado de Primaria comparte espazos co alumnado de outras etapas
educativas dentro do centro e, asemade, utilizan habitualmente outros espazos, tanto interiores do centro educativo
como exteriores. Algúns destes espazos son os seguintes:- Biblioteca.- Sala de informática.- Aula de música. - Pavillón
polideportivo (no exterior do centro)- Aula de audiovisuais. Organización dos tempos

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material manipulativo convencional: tangram, policubos, regletas, base dez, bloques lóxicos, pezas de construción,
corpos xeométricos, kataminos, contas de madeira...
Material de medidas convencionais: balanzas, básculas, pesas, metros, cintas métricas, recipientes de capacidade,
reloxos analóxicos, dixitais e de area.

Material de debuxo: regra, escuadra e cartabón.

Recursos tecnolóxicos e dixitais: EVA, calculadora, robot, tablet...

Outros  recursos:  planos,  coleccionables,  folletos,  publicidade,  pelotas,  aros,  material  deportivo  en xeral...

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación inicial realziarase nas primeiras semanas do curso, cando se incorpore alumnado unha vez comezado o
curso. Esta avaliación levarase a cabo mediante:

-Revisión dos informes do ano anterior, onde obtemos información sobre os resultados académicos previos e
-Entrevistas iniciais coas familias para coñecer datos relevantes sobre o alumnado.
- Avaliación das competencias e contidos a través de actividades como probas escritas, traballos grupais en formato
dixital e escrito...

O obxectivo desr desta avaliación tratarase de identificar se existen dificultades no grupo-clase ou en determinados
alumnos para a elaboración das medidas oportunas.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

5

UD 4

5

UD 5

7

UD 6

7

UD 7

7

UD 8

7

UD 9

13

UD 10

13

Proba
escrita 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Táboa de
indicadores 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

13

UD 12

13

Total

100

Proba
escrita 90 90 90

Táboa de
indicadores 10 10 10

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Os criterios de cualificación da área de matemáticas de cada unha das avaliacións parciais e da avaliación final
ordinaria son os que se indican nas táboas anteriores. Hai que ter en conta o indicado respecto das avaliacións
parciais suspensas no apartado criterios de recuperación deste mesmo epígrafe.

En cada avaliación a porcentaxe da nota será a seguinte:

60% Probas Obxectivas
30% Tarefas diarias
10% Interacción na aula

Para a nota da Avaliación Ordinaria

20% 1º Av.
30% 2º Av.
50% 3º Av.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Dado que se trata dun currículo competencial e tendo en conta que os obxectivos de área se traballan en todas as
avaliacións parciais, a recuperación se integrará na avaliación seguinte. Os instrumentos de avaliación empregados
para avaliar os obxectivos de área a través dos criterios de avaliación suporán o emprego de contidos traballados nas
avaliacións previas.

Asemade, se a valoración dos criterios de cualificación se basea en determinados instrumentos, a recuperación dos
obxectivos de área non acadados será avaliado a través do mesmo tipo de instrumentos de avaliación usados na
avaliación suspensa. No caso de alumnado con medidas de atención á diversidade, os instrumentos adaptaranse ás
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súas características.

Actualizarase  a  cualificación  no  momento  en  que  o  alumnado  recupere,  dado  que  se  trata  dunha  avaliación
progresiva nun currículo en espiral.

6. Medidas de atención á diversidade

Teráse en conta en todo momento a Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do
7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación.

As medidas a adoptar poderán ser de carácter ordinario ou extraordinario e concretaranse nas reunións do Dpto. de
Orientación e nas de avaliación, detallaranse nos rexistros destinados ó seu efecto e comunicaranse ás famílias. As
medidas de RE (artigo 48. Anexo I), EC (artigo 49) ou AC (artigo 55); quedarán reflectidas no Xade e nos rexistros
destinados a tal fin, xa que cada alumna ou alumno disporá, ao finalizar a etapa, dun informe que deberá reflectir as
adaptacións e medidas adoptadas, e a súa necesidade de continuidade na seguinte etapa escolar.

Os apoios educativos aplicaranse seguindo o estipulado na normativa,  aplicando as medidas e rexistrando as
intervencións segundo indica.

Para atender á diversidade optamos por un modelo inclusivo, o Deseño Universal de Aprendizaxe (DUA), permitirá a
posibilidade de flexibilizar o currículo xeral e convertelo en real e adaptado ás características da aula (flexibilización
que abrangue flexibilidade e variedade en obxectivos, métodos, materiais e avaliación). A pretensión é eliminar os
atrancos físicos, sensoriais, afectivos e cognitivos para o acceso, aprendizaxe e participación que poida amosar o
alumnado na área. Trátase de actuar sobre o contorno do alumnado para que non sexa discapacitante ou limitante
(flexibilizar e variar tempos, espazos, materiais, linguaxes, niveis, organizacións, materiais, accesos e agrupamentos).

Como non todo o alumnado procesa a información de igual xeito optarase por unha presentación con formatos e
soportes diferentes que se acomoden ás diferentes percepcións (visual, auditiva, táctil...), comprensións, niveis de
abstracción, monitoreo do progreso, intereses e tipos de linguaxe.

Tamén, neste mesmo senso, favoreceranse diversas maneiras de expresar o aprendido, as diferente linguaxes, serán
elementos fundamentais a ter en conta xunto con estratexias diversificadas para as función executivas.

Favorecerase a accesibilidade ao material, evitándose a sobreestimulación e as distraccións innecesarias.
Promoverase  a  aprendizaxe  entre  iguais  e  a  aprendizaxe  en  equipos  cooperativos.  Deseñaranse  actividades
multinivel que permitan o traballo conxunto de todo o alumnado
compartindo  unha experiencia  común,  mais  adaptada ao  seu  nivel  e  á  súa  capacidade de  abstracción.  Estas
actividades deben estar inseridas en situacións de aprendizaxe, proxectos ou propostas integradas que posibiliten a
contextualización necesaria.

As avaliacións inicial, do proceso e final tamén atenderán á diversidade tanto nos instrumentos de recollida de datos
(que deberán ter variedade), como nos tempos (que serán flexibles en función do alumnado e o seu ritmo) e nos
procedementos e instrumentos de rexistro de datos. Deberase tamén ter presentes as necesarias autoavaliacións e
coavaliacións.

Ademais convén utilizar procesos de aprendizaxe acordes coa grao de madurez, flexibilizar opcións algorítmicas para
permitir  que o alumnado poida facelo co seu propio sistema de procesamento, facilitar diferentes fórmulas de
resolución, proporcionar fórmulas diversas para relacionar os diferentes aspectos matemáticos e unilos ao contexto
real. Trátase de potenciar habilidades e destrezas que leven ao coñecemento de diferentes formas de abordar as
solucións matemáticas potenciando a investigación.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión de
lectura X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.3 - Competencia dixital X X X X X X X X

ET.4 - Fomento da
creatividade X X X

ET.5 - Espírito científico X X X X

ET.6 - Espírito do
emprendemento X X X

ET.7 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X X X X X X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Comprensión de
lectura X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Competencia dixital X X X X

ET.4 - Fomento da
creatividade X X

ET.5 - Espírito científico

ET.6 - Espírito do
emprendemento X X

ET.7 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Actividades relacinadas coa matemáticaSaídas á contorna

Actividades de realización no PDIActividades de Biblioteca

Relacionadas coas Novas Tecnoloxías  e  o  Acoso Escolar  a
nivel de datos e estadísticas

Plan Director

Observacións:
As  actividades  complementarias  ou  extraescolares  que  se  promovan  dende  o  Equipo  de  Actividades
Complementarias e Extraescolares ao levaranse a cabo.

Ademais,  todas  as  celebracións  e  conmemoracións  reflectidas  no  calendario  escolar  poden  e  deben  ser
abordadas tamén dende o punto de vista das matemáticas.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Resultados na  material por parte do alumnado

Metodoloxía empregada na materia

Emprego de instrumentos de avaliación adaptados á diversidade

Utilización de recursos e estratexias multinivel adaptadas ao alumnado e á súa diversidade

Opinión do alumnado respecto á materia

Nos indicadores se emprega a escala de 1 a 4, no que o 1 será o valor mínimo e o 4 será o valor máximo.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Avaliaremos  trimestralmente  a  temporalización  prevista  na  programación.  No  caso  de  non  cumprir  esta
temporalización, analizaremos as posibles causas e proporemos as medidas correctoras necesarias para acadar a
temporalización prevista na seguinte avaliación ou, se estamos na última avaliación, para incluír as modificacións
necesarias na programación do vindeiro curso.

Dentro  das  razóns  reais  que  deberemos  analizar  para  saber  o  porqué  non  somos  capaces  de  manter  a
temporalización prevista, son, entre outros, os seguintes:

- Número e duración das actividades propostas.
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- Nivel de dificultade.
- Interese e motivación do alumnado
- Tipo de actividades propostas.
- Medidas de atención á diversidade previstas.
- Metodoloxía que se aplica.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A área de Música e Danza na educación primaria dá continuidade ao desenvolvemento iniciado polo alumnado na
etapa de educación infantil a nivel expresivo e comunicativo a través das áreasglobalizadas. Así mesmo, esta área
asenta as bases para que o alumnado poida desenvolver nas mellores condicións as competencias artísticas a través
da materia de Música na educación secundaria brigatoria.
A área de Música e Danza desenvólvese a través dunha dobre dimensión: reflexiva e creativa. Por unha banda, o
alumnado debe ser partícipe da comprensión da cultura na que vive para poder dialogar con ela, elaborar criterios
útiles de entendemento e gozo e desenvolver progresivamente o sentido crítico. Deste xeito, é esencial traballar a
confianza en si mesmo, a autoestima e a empatía.
Tamén é moi relevante a valoración de producións culturais e artísticas diversas que enriquezan tanto o individuo
como a sociedade, xa que o diálogo intercultural e o respecto á diversidade son ferramentas poderosas para a
reconciliación, a cohesión social e a creación de sociedades pacíficas.
Esta programación, realizada para 5º curso faise tendo en conta, ademais dos aspectos normativos, as necesidades e
características do alumnado, así como os documentos institucionais do centro Ceip Fco. Vales Villamarín.
O centro,  un dos máis grandes de Galicia,  cun total  de case 1.000 alumnos,  e de liña 5,  sitúase na cidade de
Betanzos.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas musicais e
dancísticas  de  diferentes  xéneros,  estilos,
épocas e culturas, a través da recepción activa,
para desenvolver a curiosidade, a sensibilidade,
o  pensamento  crít ico  e  o  respecto  pola
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2

OBX2  -  Recoñecer  os  elementos  básicos
específicos  da  linguaxe  musical,  a  través  da
percepción  e  da  anál ise  de  di ferentes
fragmentos e obras, para chegar á comprensión
das  diferentes  manifestacións  culturais  e
artísticas.

2-4

OBX3  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas musicais e
dancísticas e  os  seus contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 4 3 1-2

OBX4  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, do
corpo e dos medios dixitais, para producir obras
propias.

1 2 1-5 2 1 3-4

13/01/2023 09:16:56 Páxina 20de3



Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
musicais e dancísticas, tanto individuais coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1-5 3 3 2 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO OUTONO1 7

Investigamos e aprendemos sobre o autor
Vivaldi, escoitamos a súa obra o concerto o
Outono. Musicogramas con pequena
percusión. Interpretación en placa dun
pequeno fragmento, mediante a lectura da
partitura.
Escoitamos os sons do outono, gravación co
programa audacity de diferentes sons no
colexio, na casa, na rúa... aprendemos a
enviar un arquivo en mp3 a unha tarefa de
edixgal.

15

XPREPARAMOS O FESTIVAL2 7

Investigamos e coñecemos distintas
opcións para un festival: cancións con voz,
instrumentación, contos musicados, obras
de teatro, bailes... preparamos varias
opcións e eliximos

15

O ENTROIDO X3 6

Coñecemos os entroidos máis típicos de
Galicia,  e doutros lugares do mundo.
Decidimos o  tipo de baile e canción para o
desfile do entroido. Traballaremos o
carnaval dos animais con instrumentos
melódicos e pequena percusión así como
coa danza.

20

A ORQUESTRA X4 7
Coñecemos máis a fondo os diferentes
instrumentos da orquestra. Convertémonos
en compositores co programa musescore.

20

XBALLET5 6
Coñecemos o ballet O lago dos cisnes de
Tchaikovsky e faremos unha
reinterpretación

20

XRESUMINDO6 2Faremos un repasiño  a todo o curso 10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas
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1

Título da UDUD

O OUTONO

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos da música e da
linguaxe musical.

idem

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

idem

CA2.3 - Utilizar elementos da linguaxe musical para
interpretar propostas musicais vocais e
instrumentais sinxelas a través da vivencia destes.

idem

TI 40

CA1.1 - Distinguir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

idem

CA1.6 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
musicais, a partir da análise e da comprensión das
devanditas manifestacións.

idem

CA1.7 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

idem

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

idem

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación de diversidade de sons e
estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación e descrición.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario, ternario e cuaternario.
Introdución ao concepto de subdivisión.

- Vocabulario específico de música.

- Recursos dixitais de uso común para música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.
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Contidos

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación, improvisación e
composición con pautas guiadas a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e
hixiene e corrección postural.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos fundamentais na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. O silencio como elemento fundamental da música: utilización adecuada
na interpretación musical.

- Aplicacións informáticas de gravación, edición de audio e edición de partituras: utilización guiada na audición,
coñecemento, interpretación, gravación, reprodución, improvisación e creación de obras diversas.

- Avaliación, interese e valoración, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

2

Título da UDUD

PREPARAMOS O FESTIVAL

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos da música e da
linguaxe musical.

idem

CA1.5 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas musicais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, analizando as canles, medios
e técnicas vinculados a elas, así como as súas
diferenzas e similitudes, e desenvolvendo criterios
de valoración propios.

idem

CA3.1 - Distinguir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

idem

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas escénicas e performativas que forman
parte do patrimonio de diversas contornas,
analizando as canles, medios e técnicas vinculados a
elas, así como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

idem

TI 60

CA1.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
musicais, explorando as súas características con
interese, establecendo relacións entre elas,
valorando a diversidade que as xera, así como as
principais profesións vinculadas á creación e
interpretación musical, e empregando o vocabulario
específico destas.

idem
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais a través de diversas
canles e medios de acceso, de forma individual e
colaborativa.

idem

CA1.6 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
musicais, a partir da análise e da comprensión das
devanditas manifestacións.

idem

CA1.7 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

idem

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas musicais, utilizando as diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance, mostrando confianza
nas propias capacidades e perfeccionando a
execución.

idem

CA2.4 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas musicais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado final que
cumpra cuns obxectivos acordados e asumindo
diferentes roles, desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

idem

CA2.5 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas musicais, de forma
creativa, utilizando elementos básicos da linguaxe
musical e diferentes técnicas artísticas.

idem

CA2.6 - Compartir os proxectos creativos musicais,
empregando diferentes estratexias comunicativas a
través de diversos medios e explicando o proceso e
o resultado final obtido.

idem

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

idem

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación escénica e performativa, e
empregando o vocabulario específico destas.

idem

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas a
través de diversas canles e medios de acceso, de
forma individual e colaborativa.

idem
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas de respecto de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

idem

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

idem

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas escénicas e performativas, utilizando as
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance,
mostrando confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

idem

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas escénicas e performativas colectivas,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles, desde a
igualdade e o respecto á diversidade.

idem

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, de forma creativa, utilizando
elementos básicos da expresión corporal e diferentes
técnicas artísticas.

idem

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos escénicos e
performativos empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

idem

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

idem

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A voz e os instrumentos musicais. Familias e agrupacións máis representativas. Clasificación e comprensión da
natureza da produción sonora en cada tipo. Identificación visual e auditiva. Instrumentos tradicionais na música
galega. Instrumentos dixitais. Aproximación a instrumentos non convencionais e exóticos. Instrumentos caseiros.

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación e descrición.

- Aproximación aos principais xéneros musicais.

- Estratexias básicas de análises de propostas musicais desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación, improvisación e
composición con pautas guiadas a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e
hixiene e corrección postural.
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Contidos

- Construción de obxectos sonoros e instrumentos e exploración das súas posibilidades sonoras para o seu uso
expresivo.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación.

- Estratexias de recepción activa.

- Manifestacións vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes correntes
estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais, nacionais e internacio-
nais.

- Profesións vinculadas ás artes escénicas e performativas. Coñecemento e valoración.

- Elementos da representación escénica. Roles, materiais e espazos. Teatralidade. Estrutura dramática básica.

- Estratexias básicas de análises de propostas escénicas e performativas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico das artes escénicas e performativas.

- Normas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión corporal e
dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para
manter a atención durante a recepción.

- O corpo e as súas posibilidades motrices, dramáticas e creativas: interese na experimentación e exploración a
través de execucións individuais e grupais vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa repre-
sentación teatral como medio de expresión e diversión.

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural. Nocións ele-
mentais de biomecánica. Linguaxes expresivas. Introdución aos métodos interpretativos. Experimentación con
actos performativos. Improvisación guiada e creativa. Interese, práctica e confianza nun mesmo.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons: respecto ás licenzas de uso e distribución de
contidos xerados por outros. Plaxio e dereitos de autor.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática. Gozar como forma de interac-ción
social, recurso expresivo e emotivo e deleite estético.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación.

- Avaliación, interese e valoración, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performati-
vas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

3

Título da UDUD

O ENTROIDO

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos da música e da
linguaxe musical.

 Identificar visual e auditivamente,
clasificar, describir e representar
elementos da música e da linguaxe
musical.

CA3.1 - Distinguir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

idem

CA3.2 - Describir manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas explorando as súas
características con interese, establecendo relacións
entre elas, valorando a diversidade que as xera, así
como as principais profesións vinculadas á creación
e interpretación escénica e performativa, e
empregando o vocabulario específico destas.

idem

CA3.4 - Comparar o significado e os elementos
característicos de distintas manifestacións culturais
e artísticas escénicas e performativas que forman
parte do patrimonio de diversas contornas,
analizando as canles, medios e técnicas vinculados a
elas, así como as súas diferenzas e similitudes, e
desenvolvendo criterios de valoración propios.

idem

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

idem

TI 50

CA1.7 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

idem

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas musicais, utilizando as diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance, mostrando confianza
nas propias capacidades e perfeccionando a
execución.

idem

CA2.4 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas musicais colectivas, traballando de forma
cooperativa na consecución dun resultado final que
cumpra cuns obxectivos acordados e asumindo
diferentes roles, desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

idem

CA2.5 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas musicais, de forma
creativa, utilizando elementos básicos da linguaxe
musical e diferentes técnicas artísticas.

idem

CA2.6 - Compartir os proxectos creativos musicais,
empregando diferentes estratexias comunicativas a
través de diversos medios e explicando o proceso e
o resultado final obtido.

idem
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

idem

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas a
través de diversas canles e medios de acceso, de
forma individual e colaborativa.

idem

CA3.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

idem

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas de respecto de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

idem

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas escénicas e performativas, utilizando as
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance,
mostrando confianza nas propias capacidades e
perfeccionando a execución.

idem

CA4.3 - Planificar e deseñar producións culturais e
artísticas escénicas e performativas colectivas,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final que cumpra cuns obxectivos
acordados e asumindo diferentes roles, desde a
igualdade e o respecto á diversidade.

idem

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, de forma creativa, utilizando
elementos básicos da expresión corporal e diferentes
técnicas artísticas.

idem

CA4.5 - Compartir os proxectos creativos escénicos e
performativos empregando diferentes estratexias
comunicativas a través de diversos medios e
explicando o proceso e o resultado final obtido.

idem

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

idem

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación, improvisación e
composición con pautas guiadas a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e
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Contidos

- hixiene e corrección postural.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación.

- Estratexias de recepción activa.

- Manifestacións vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes correntes
estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais, nacionais e internacio-
nais.

- Elementos da representación escénica. Roles, materiais e espazos. Teatralidade. Estrutura dramática básica.

- Estratexias básicas de análises de propostas escénicas e performativas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico das artes escénicas e performativas.

- Normas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión corporal e
dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para
manter a atención durante a recepción.

- O corpo e as súas posibilidades motrices, dramáticas e creativas: interese na experimentación e exploración a
través de execucións individuais e grupais vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa repre-
sentación teatral como medio de expresión e diversión.

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural. Nocións ele-
mentais de biomecánica. Linguaxes expresivas. Introdución aos métodos interpretativos. Experimentación con
actos performativos. Improvisación guiada e creativa. Interese, práctica e confianza nun mesmo.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons: respecto ás licenzas de uso e distribución de
contidos xerados por outros. Plaxio e dereitos de autor.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática. Gozar como forma de interac-ción
social, recurso expresivo e emotivo e deleite estético.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación e avaliación.

- Avaliación, interese e valoración, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performati-
vas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

4

Título da UDUD

A ORQUESTRA

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos da música e da
linguaxe musical.

Identificar visual e auditivamente,
clasificar, describir e representar
elementos da música e da linguaxe
musical.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Producir obras propias básicas utilizando
as posibilidades expresivas dos medios
dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Utilizar elementos da linguaxe musical para
interpretar propostas musicais vocais e
instrumentais sinxelas a través da vivencia destes.

Utilizar elementos da linguaxe musical
para interpretar propostas musicais
vocais e instrumentais sinxelas a través
da vivencia destes.

TI 30

CA1.7 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha
actitude positiva.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto na realización de
actividades, e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de
ideas, sentimentos e emocións dos
demais.

CA3.1 - Distinguir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Distinguir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Profesións vinculadas á creación e interpretación musical. Coñecemento e valoración.

- A voz e os instrumentos musicais. Familias e agrupacións máis representativas. Clasificación e comprensión da
natureza da produción sonora en cada tipo. Identificación visual e auditiva. Instrumentos tradicionais na música
galega. Instrumentos dixitais. Aproximación a instrumentos non convencionais e exóticos. Instrumentos caseiros.

- A melodía e a forma musical. Repetición e variación melódica.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Aproximación aos principais xéneros musicais.

- Estratexias básicas de análises de propostas musicais desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico de música.

- Recursos dixitais de uso común para música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación, improvisación e
composición con pautas guiadas a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e
hixiene e corrección postural.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos fundamentais na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. O silencio como elemento fundamental da música: utilización adecuada
na interpretación musical.

- Aplicacións informáticas de gravación, edición de audio e edición de partituras: utilización guiada na audición,
coñecemento, interpretación, gravación, reprodución, improvisación e creación de obras diversas.
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Contidos

- Avaliación, interese e valoración, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias de recepción activa.

- Profesións vinculadas ás artes escénicas e performativas. Coñecemento e valoración.

5

Título da UDUD

BALLET

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 55

CA1.1 - Distinguir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Distinguir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e
mostrando curiosidade por estas.

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos da música e da
linguaxe musical.

Identificar visual e auditivamente,
clasificar, describir e representar
elementos da música e da linguaxe
musical.

CA3.1 - Distinguir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

 Distinguir propostas artísticas escénicas
e performativas de diferentes xéneros,
estilos, épocas e culturas, a través da
recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

TI 45

CA1.6 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
musicais, a partir da análise e da comprensión das
devanditas manifestacións.

Valorar as sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas musicais, a partir da
análise e da comprensión das devanditas
manifestacións.

CA1.7 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

 Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais,

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de diversas manifestacións
artísticas musicais, utilizando as diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance, mostrando confianza
nas propias capacidades e perfeccionando a
execución.

Expresar con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
diversas manifestacións artísticas
musicais, utilizando as diferentes
linguaxes e instrumentos

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

 Manifestar respecto na realización de
actividades
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Valorar as sensacións e emocións producidas
por diferentes manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas, a partir da análise e da
comprensión das devanditas manifestacións.

Valorar as sensacións e emocións
producidas por diferentes manifestacións
culturais e artísticas escénicas e
performativas, a partir da análise e da
comprensión das devanditas
manifestacións.

CA3.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas de respecto de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas
de respecto de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Producir obras propias básicas utilizando
as posibilidades expresivas do corpo, o
son, a imaxe e os medios dixitais básicos
e mostrando confianza nas capacidades
propias.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

 Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas
escénicas e performativas, interiorizando
as normas elementais de comportamento
e mostrando unha actitude positiva e
empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Profesións vinculadas á creación e interpretación musical. Coñecemento e valoración.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Aproximación aos principais xéneros musicais.

- Estratexias básicas de análises de propostas musicais desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos fundamentais na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. O silencio como elemento fundamental da música: utilización adecuada
na interpretación musical.

- Aproximación ao uso responsable de bancos de imaxes e sons: respecto ás licenzas de uso e distribución de
contidos xerados por outros. Plaxio e dereitos de autor.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias de recepción activa.

- Manifestacións vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes correntes
estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais, nacionais e internacio-
nais.
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Contidos

- Profesións vinculadas ás artes escénicas e performativas. Coñecemento e valoración.

- Elementos da representación escénica. Roles, materiais e espazos. Teatralidade. Estrutura dramática básica.

- Estratexias básicas de análises de propostas escénicas e performativas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico das artes escénicas e performativas.

- Recursos dixitais de uso común para as artes escénicas e performativas.

- Normas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión corporal e
dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para
manter a atención durante a recepción.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

6

Título da UDUD

RESUMINDO

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos da música e da
linguaxe musical.

idem

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

idem

CA2.3 - Utilizar elementos da linguaxe musical para
interpretar propostas musicais vocais e
instrumentais sinxelas a través da vivencia destes.

idem

TI 60

CA1.7 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

idem

CA2.6 - Compartir os proxectos creativos musicais,
empregando diferentes estratexias comunicativas a
través de diversos medios e explicando o proceso e
o resultado final obtido.

idem

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

idem

CA3.1 - Distinguir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

idem
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias para a
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas a
través de diversas canles e medios de acceso, de
forma individual e colaborativa.

idem

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

idem

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A voz e os instrumentos musicais. Familias e agrupacións máis representativas. Clasificación e comprensión da
natureza da produción sonora en cada tipo. Identificación visual e auditiva. Instrumentos tradicionais na música
galega. Instrumentos dixitais. Aproximación a instrumentos non convencionais e exóticos. Instrumentos caseiros.

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación e descrición.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario, ternario e cuaternario.
Introdución ao concepto de subdivisión.

- A melodía e a forma musical. Repetición e variación melódica.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais, nacionais e internacionais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos fundamentais na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. O silencio como elemento fundamental da música: utilización adecuada
na interpretación musical.

- Avaliación, interese e valoración, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Estratexias de recepción activa.

- Vocabulario específico das artes escénicas e performativas.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática. Gozar como forma de interac-ción
social, recurso expresivo e emotivo e deleite estético.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

4.1. Concrecións metodolóxicas

Tal e como se recolle no anteproxecto do decereto do currículo
O uso dunha metodoloxía áxil e dinámica, práctica e realista, activa e participativa, construtiva,
creativa, motivadora, lúdica e amena.
O emprego de didácticas específicas da ensinanza da música e do movemento (Orff-Schulwerk,
Curwen, Ward, Dalcroze, Kodály, Chevais, Willems, Martenot etc.) que axuden a potenciar no
alumnado as diferentes habilidades de percepción, análise, creación e expresión musicais e do
movemento. Estas metodoloxías pódense empregar dun xeito ecléctico co fin de adaptarse aos
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diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado.
A vivencia dos elementos da linguaxe musical e do movemento como paso necesario para a súa
correcta comprensión e adquisición.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Instrumentación Orff, frautas

Musicogramas

Portátiles  do alumnado cos programas audacity e musescore

Ordenador, Pantalla e proxector

Aula espaciosa para realizar agrupacións diferentes e danzas

Carpeta de fundas e cuaderno pautado

Instrumentos de pequena percusión de altura indeterminada e de altura determinada.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación inicial realizarase mediante un cuestionario sobre linguaxe musical e unha interpretación rítmica

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

15

UD 3

20

UD 4

20

UD 5

20

UD 6

10

Total

100

Proba
escrita 60 40 50 70 55 40 54

Táboa de
indicadores 40 60 50 30 45 60 46

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Deberán aprobarse as probas escritas, realizando 1 en cada unidade así como superar positivamente as táboas de
indicadores.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:
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A unidade 6 "Repasamos" servirá de recuperación para aqueles contidos non superados.

6. Medidas de atención á diversidade

Na etapa da educación primaria poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na detección
precoz das súas necesidades específicas e no establecemento de mecanismos de apoio e reforzo tan pronto como se
detecten dificultades de aprendizaxe co obxecto de reforzar a inclusión, asegurar o dereito a unha educación de
calidade.Os mecanismos de apoio e reforzo serán tanto organizativos como curriculares e entre estes poderán
considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - PDI  "A diversidade
cultural" X X X X X X

ET.2 - Conmemoracións
Nadal, Día da Paz, Día de
Rosalía, Entroido, Letras
Galegas

X X X X X X

ET.3 - Plan lector X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Intentaremos asistir a un concerto didácticoConcerto didáctico

Asistencia  á  representación  das  danzas  gremiais  do  noso
pobo

Danzas gremiais

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

O alumnado participa e disfruta nas actividades propostas

O alumnado respeta e valora as actividades propostas

O alumnado interioriza os contidos propostos

As probas escritas recollen os contidos de cada unidade avaliables mediante este recurso

Os resultados das probas escritas son positivos
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Se estes indicadores de logro son positivos estaremos indo polo bo camiño, en caso contrario debería variarse algún
parámetro do proceso de ensino aprendizaxe.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

En cada unidade valoraremos segundo os resultados das probas tanto escritas como as propias producións do
alumnado. Intentando mellorar sempre e profundizar máis naqueles ámbitos que o precisen.
Cada certo tempo pasaremos unha enquisa sinxela ao alumnado no que podan propoñer que actividades lles gustan
máis e cales menos e o porqué.

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BetanzosCEIP Francisco Vales Villamarín

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202315001124

Curso

5º Pri.Proxecto competencial

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

35Educación primaria

Sesións
semanais

1
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1. Introdución

A programación do Proxecto Competencial diríxese ao desenvolvemento das competencias transversais a través da
realización de proxectos significativos para o alumnado e da resolución colaborativa de problemas, reforzando a
autoestima, a autonomía, a reflexión e a responsabilidade.

As programación do Proxecto Competencial configurarase como un traballo de colaboración cos diferentes proxectos
que  se  desenvolven  no  centro  educativo,  no  que  se  deseñarán  actividades  que  reforzarán  os  aspectos  máis
transversais do currículo, favorecendo a interdisciplinade e a conexión entre os diferentes saberes.

Esta programación consta de tres unidades didácticas. O propósito da primeira unidade didáctica é que cada alumna
e cada alumno adquira as competencias necesarias para prever un plan de traballo de cara á realización de proxectos
ou a resolución de problemas. Na segunda unidade, o alumnado terá que mobilizar conxuntamente as competencias
transversais e os seus coñecementos para, segundo as pautas establecidas, resolver os problemas ou executar os
proxectos planificados. Na terceira unidade didáctica, abórdase a presentación do proxecto competencial por parte
do alumnado.

Desta maneira,  a través da realización dun proxeccto significativo e da resolución colaborativa de problemas,
oriéntase o alumnado para comprender a realidade social,  resolver confllitos de forma reflexiva, dialogar para
mellorar, respectar os valores universais, crear un sistema de valores propios e participar activamente na vida cívica
de forma pacífica e democrática.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Concretar  un  plan  de  traballo  para  a
realización  dun proxecto  ou  a  resolución  dun
problema a través da definición de obxectivos e
das accións para acadalos,  tendo en conta as
necesidades da contorna.

1 1 1-5 3 1-2-3

OBX2  -  Desenvolver  o  proxecto  segundo  a
p l a n i f i c a c i ó n  p r e v i s t a  m o b i l i z a n d o
conxuntamente as competencias transversais
que se requiran.

1-3 5 3 1-3 2 3

OBX3 -  Presentar  os  resultados  asociados  ao
proxecto competencial  empregando dun xeito
respectuoso  estratexias  e  ferramentas  de
comunicación adecuadas cunha linguaxe verbal
e  corporal  positiva,  control  das  emocións
negativas e, de ser o caso, co uso de recursos
informáticos e audiovisuais.

1-5 3 3 2-3 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XDetectives en acción1 10Búsqueda de información. 30

Construtores en acción X2 15Elaboración do produto final. 35
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XPresentadores en acción3 10Presentación do produto final. 35

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Detectives en acción

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Recoñer os aspectos importantes da
temática que se vai traballar.

CA1.2 - Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

Seleccionar recursos e materiais para a
realización do proxecto.

CA1.3 - Identificar e seleccionar a información que se
precisa.

Identificar, seleccionar e analizar a
información necesaria para a realización
do proxecto.

CA1.4 - Realizar, de xeito guiado, a secuencia e a
temporalización das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

Temporalizar as distintas fases do
proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Solventar incidencias que poidan xurdir.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

2

Título da UDUD

Construtores en acción

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Executar as actuacións planificadas.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Aplicar os coñecementos axeitados.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Empregar recursos e materiais
necesarios.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Resolver incidencias xurdidas.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valorar os resultados logrados.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

3

Título da UDUD

Presentadores en acción

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presentar a o proxecto.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica axeitadas.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Potenciar as emocións positivas na
exposición.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Empregar recursos dixitais na
presentación do proxecto.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

Ao longo de todo cada aula do nivel levará a cabo un proxecto do seu interese.

As actividades propostas ao longo do curso están dirixidas a reforzar os aspectos máis transversais do currículo,
favorecendo a interdisciplinariedade e a conexión entre os distintos tipos de coñecemento.

O proxecto será realizado en grupos de traballo cooperativo,  nos cales cada alumna ou alumno adopta un rol
concreto e asume tarefas individuais que integrarán o resultado final do proxecto.

Neste proxecto, trabállanse todas as competencias clave contribuindo interdisciplinarmente as demais áreas do
currículo.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Ordenador do alumnado

Ordenador de aula

Encerado dixital interactivo

Biblioteca

Material funxible do alumnado

Encerado tradicional

O espazo habitual no que se desenvolverán as clases consiste nunha aula convenientemente equipada cun encerado
dixital e outro tradicional, dispoñendo o alumnado de pupitres individuais, o que facilitará os necesarios cambios na
súa distribución para o traballo grupal. En ocasión realizaranse as tarefas na biblioteca do centro.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao inicio de curso, nas primeiras sesións, realizarase unha proba inicial baseada en competencias clave. O seu
obxectivo  é  facilitar  información  sobre  distintos  aspectos  do  alumnado,  tales  como  posibles  dificultades  de
aprendizaxe ou capacidades por riba da media do grupo. Dita información servirá para programar as adaptacións
precisas, así como as actividades de reforzo e ampliación no caso de ser necesarias. En función dos resultados
obtidos, e sempre coa intervención do Departamento de Orientación levaranse a cabo as medidas de atención
pertinentes.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

30

UD 2

35

UD 3

35

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100

A cualificación calcularase tendo en conta o grao de adquisición dos diferetes criterios de avaliación recollidos nos
apartados anteriores.

Para calcular a cualificación de cada unha das avaliacións terase en conta os seguintes criterios:
- Traballo diario: 70% da cualificación.
- Actitude: 30% da cualificación.

Para calcular a cualificación final teranse en conta os seguintes criterios:
- Cualificación da primeira avaliación: 20%
- Cualificación da segunda avaliación: 30%
- Cualificación da terceira avaliación: 50%

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

No caso de que un alumna/o non realice as tarefas asignadas ou non cooperede adecuadamente no grupo de traballo
dificultando o desenvolvemento do proxecto, terá que realizar tarefas específicas e pautadas para traballar diferentes
aspectos relacionados con este proxecto.

A nota calcularase en función a unha rúbrica na que se avalían distintos apectos tales como presentación da tarefa,
orde, limpeza...

A nota de dita rúbrica representará a nota da avaliación parcial correspondente.

6. Medidas de atención á diversidade

Para os alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoio Educativo serán deseñadas de xeito específico de modo
que se facilite o desempeño do seu rol no proxecto. Do mesmo modo, prestaráselle unha maior atención na aula e
nas acividades fóra da aula, estando pendentes en todo momento do seu desempeño así como da consecución das
súas tarefas individuais. Todo isto sen prexuízo de que a medida que avance o curso poida detectarse a necesidade
deste tipo de actividades individualizadas noutros alumnos/as establecéndose, de ser o caso, os necesarios reforzos
educativos.

Por outra banda, tamén están previstas actividades de ampliación para aquel alumnado que presente un maior ritmo
de aprendizaxe. Tratarase de actividades motivadoras, que en todo caso vaian máis aló dos xa afianzados mínimos
da materia  e que supoñan un maior  desafío  na busca de información,  así  como a interrelación dos diferentes
contidos.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - Comprensión da
Lectura X X X

ET.2 - Expresión Oral e
Escrita X X X

ET.3 - Comunicación
Audiovisual X X X

ET.4 - Competencia Dixital X X X

ET.5 - Fomento da
Creatividade, do Espírito
Crítico e Científico

X X X

Observacións:
No deseño de actividades á hora de traballar en grupo:
- Fomentaranse de maneira transversal a igualdade entre mulleres e homes, a educación para a saúde, incluída a
afectivo-sexual, a formación estética, a educación para a sustentabilidade e o consumo responsable, o respecto
mutuo e a cooperación entre iguais.
- Promoverase a aprendizaxe da prevención e da resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida
persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e a consideración polas vítimas do terrorismo, e a
prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
- Evitaranse os comportamentos, os estereotipos e os contidos sexistas, así como os que supoñan discriminación
por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.
- Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espíritu
emprendedor y a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o
traballo en equipo, a confianza nun mesmo/a e o sentido crítico.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Permitirán dar a coñecer algún elemento do proxecto.Actuacións e festivais

Dará a coñecer ao resto da comunidade educativa o proxecto
final

Feira de presentación

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuación do nivel de dificultade ás necesidades do alumnado
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Participación activa de todo o alumnado

Adecuación á temporalización das unidades didácticas

Apoio e implicación por parte das familias no traballo do alumnado

Toma de medidas de atención á diversidade para atender ao alumnado con NEAE no deseño das actividades

Utilización de distintas estratexias metodolóxicas en función das unidades didácticas

Utilización dos distintos instrumentos de avaliación

Eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación

Estes indicadores de logro pretenden avaliar aspectos como a adecuación da proposta educativa ás características do
grupo, a idoneidade das metodoloxías empregadas en cada momento, o grao de participación de alumnado e das
familias no proceso de ensino ou a adecuada resposta ás necesidades específicas do alumnado.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A  principal  referencia  da  que  se  disporá  para  este  procedemento  de  seguimento  e  autoavaliación  será  a
temporalización definida ao inicio do curso, debéndose analizar de xeito periódico se o programado se corresponde
coas necesidades do alumnado, de modo que o desenvolvemento das unidades didácticas siga o calendario previsto.
O documento elaborado para levar dito seguimento constituirase como un caderno de traballo na aula. Neste caderno
do profesor/a, reflectirase o desenvolvemento efectivo das sesións, facendo fincapé no aproveitamento destas e dos
recursos dispoñibles.

9. Outros apartados

13/01/2023 09:16:53 Páxina 9de9



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BetanzosCEIP Francisco Vales Villamarín

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202315001124

Curso

5º Pri.Relixión Católica

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

35Educación primaria

Sesións
semanais

1

13/01/2023 09:16:38 Páxina 26de1



 Contido
1. Introdución                                                                                                              3

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias                                                        4

3.1. Relación de unidades didácticas                                                                                        5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas                                                                         6

4.1. Concrecións metodolóxicas                                                                                              15

4.2. Materiais e recursos didácticos                                                                                        17

5.1. Procedemento para a avaliación inicial                                                                                 18

5.2. Criterios de cualificación e recuperación                                                                              18

6. Medidas de atención á diversidade                                                                                        20

7.1. Concreción dos elementos transversais                                                                                  20

7.2. Actividades complementarias                                                                                            22

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores de logro                       23

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora                                                          24

9. Outros apartados                                                                                                         26

Páxina

13/01/2023 09:16:38 Páxina 26de2



1. Introdución

Desde a Relixión Católica pretendemos contribuír á formación integral do alumno, desenvolvendo especialmente a
súa capacidade transcendente, facilitándolle unha proposta de sentido para a súa vida e iluminando o fundamento
daqueles valores comúns que fan posible unha convivencia libre, pacífica e solidaria.

É propio da ensinanza relixiosa a súa preocupación pola calidade da educación que se imparte desde a infancia.
Nesta  idade  tan  crucial  para  o  posterior  desenvolvemento  da  súa  personalidade,  é  cando  o  neno  comeza  a
comprender o mundo que o rodea e a relacionarse con el. Neste proceso, que se desenvolve no seo da familia, o
afectivo exerce un papel relevante e constitúese en camiño para a aprendizaxe.

Esta programación está pensada para levar a cabo co alumnado de 5º de E.  Primaria do CEIP Francisco Vales
Villamarín de Betanzos, con distintos niveis socioeconómicos e algúns con dificultades de aprendizaxe. Dotado con
pantalla dixital na aula e Biblioteca no centro.

Coa incorporación da área de Relixión ao currículo de Educación Primaria,  a lexislación educativa en España é
coherente coa Declaración Universal  dos Dereitos Humanos de 1948, que recoñece o dereito de todos a unha
educación integral e o dereito preferente das familias para elixir o tipo de educación que haberá de darse aos seus
fillos e fillas. Estes dereitos e liberdades fundamentais están así recoñecidos no Pacto Internacional de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais de 1966 e a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea do 2000. A Lei
Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación,
ademais,  no primeiro apartado do seu artigo único, asegurou o cumprimento efectivo dos dereitos da infancia
segundo o establecido na Convención sobre os Dereitos do Neno. Son referencias básicas do dereito internacional
ratificadas polo Estado español. Cumprise así o establecido na Constitución española de 1978 no seu Título primeiro
sobre dereitos e liberdades fundamentais, no referido á liberdade relixiosa e o dereito á educación.

Neste marco, o ensino da Relixión Católica proponse como área curricular de oferta obrigatoria para os centros
escolares  e  de  libre  elección  para  as  familias.  Forma  parte  da  proposta  educativa  necesaria  para  o  pleno
desenvolvemento da personalidade dos alumnos e alumnas. Coa súa identidade e natureza, a área de Relixión
Católica, en liña cos fins propios da Educación Primaria, favorece o proceso educativo do alumnado, contribuíndo á
súa formación integral e ao pleno desenvolvemento da súa personalidade. Propón, especificamente, contribuír á
autonomía  persoal  e  ao  proxecto  vital,  con  liberdade e  responsabilidade,  en  diálogo  coa  antropoloxía  cristiá.
Responde á necesidade de comprender e mellorar a nosa tradición cultural, as súas expresións e significado, en
contextos plurais e diversos. E complementa a necesaria educación en valores humanos e cristiáns que orienta o
despregamento dunha identidade persoal autónoma e asertiva e á súa inserción nas contornas comunitarias de
pertenza.

Esta área na escola caracterízase polas súas contribucións educativas expostas en liña cos obxectivos,  fins  e
principios xerais e pedagóxicos do conxunto da etapa, tamén coas competencias clave. Coas aprendizaxes do
currículo, inspirados na antropoloxía cristiá, enriquécese o proceso formativo dos nenos e nenas, se así o elixiron as
súas familias: accédese a aprendizaxes culturais propios da tradición relixiosa e da contorna familiar que contribúen a
madurar a identidade persoal; a aprendizaxes de hábitos e valores, necesarios para a vida individual e social; e a
aprendizaxes vitais que dan sentido humano e cristián á vida e forman parte do necesario crecemento interior. Estas
achegas do currículo de Relixión Católica, á luz da mensaxe cristiá, responden a un compromiso de promoción
humana coa inclusión de todos, fortalecen o poder transformador da escola e supoñen unha contribución propia ao
perfil de saída do alumnado ao termo do ensino básico.

O currículo da área de Relixión Católica é resultado do diálogo da Teoloxía, fonte epistemológica que proporciona os
saberes básicos esenciais para unha formación integral na escola inspirada na visión cristiá da vida, con outras fontes
curriculares, especialmente a psicopedagóxica, que orientan o necesario proceso educativo na Educación Primaria. O
deseño curricular da área de Relixión Católica tivo en conta o contexto global que está a vivir a educación nas
primeiras décadas do século XXI: dialogou co marco europeo de educación nas súas competencias clave de 2018 e
quere  integrarse  no  seu  horizonte  de  2025,  deixouse  interpelar  pola  sensibilidade  dos  obxectivos  de
desenvolvemento sostible e a cidadanía global e intercultural, e tivo en conta a oportunidade de reimaxinar os
futuros  da  educación  dando  prioridade  o  aprender  a  ser  e  a  vivir  cos  outros.  Á  vez,  deixouse  afectar  polos
compromisos do Pacto Educativo Global, promovido pola Igrexa católica, que subliña a centralidade da persoa nos
procesos educativos, a escoita das novas xeracións, a acollida de todas as realidades persoais e culturais, a
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promoción da muller, a responsabilidade da familia, a educación para unha nova política e economía e o coidado da
casa común. Especialmente, o noso currículo ábrese ás iniciativas eclesiais da Misión 4.7, sobre a ecoloxía integral, e
do Alto Comisionado para a Fraternidade Humana conformado por diversas relixións para construír a casa común e a
paz mundial. Desta maneira, o ensino da relixión católica, mantendo a súa peculiaridade e a esencia do diálogo fe-
cultura  e  fe-razón que a  caracterizou na democracia,  acolle  os  signos  dos  tempos e  responde os  desafíos  da
educación neste século XXI.

A estrutura do currículo de Relixión Católica intégrase no marco curricular da nova ordenación, e é análoga ás das
outras áreas e materias escolares, contribuíndo como estas a o desenvolvemento das competencias clave a través
dunha achega específica. É un currículo aberto e flexible para facilitar a súa programación nas diferentes contornas e
centros educativos.

Exponse, en primeiro lugar, as seis competencias específicas propias da área de Relixión Católica. Son comúns para
todas as etapas, propoñen gradualmente aprendizaxes de carácter cognitivo, instrumental e actitudinal; e permiten o
desenvolvemento  das  competencias  clave  en  Educación  Primaria.  Algunhas  competencias  específicas  están
centradas na formación da identidade persoal, cultivan as dimensións emocionais e afectivas e promoven que cada
alumno e alumna conforme con autonomía, liberdade e empatía o seu proxecto vital, inspirado pola antropoloxía
cristiá. Outras subliñan a dimensión social e cultural, necesaria para o despregamento da personalidade individual e a
construción responsable e creativa das contornas socioculturais desde a mensaxe cristiá de inclusión e fraternidade.
E outras propoñen a visión cristiá da vida, o coñecemento de Xesucristo e da Iglesia, e contribúen a unha síntese da
fe cristiá capaz de dialogar con outros saberes e disciplinas escolares.

En segundo lugar, propóñense os criterios de avaliación que están directamente relacionados coas competencias
específicas.

En terceiro lugar, propóñense os saberes básicos necesarios para alcanzar a proposta formativa da área de Relixión
Católica.  Estes  saberes,  que  derivan  especificamente  do  diálogo  da  Teoloxía  e  a  Pedagoxía,  constitúen  os
coñecementos, destrezas e actitudes necesarios para o logro das competencias específicas.
No currículo,  os saberes básicos preséntanse organizados en tres bloques.  O primeiro bloque xira en torno ao
descubrimento da vida e da autonomía persoal, á luz da mensaxe cristiá, que se enriquece con valores de liberdade,
responsabilidade, comunicación das emocións e ideas propias. O segundo bloque expón o coñecemento da contorna,
o encontro cos outros e o coidado dun mesmo e dos demais para crecer en harmonía e comuñón. O terceiro bloque
facilita a comprensión da tradición social e a identidade cultural para aprender a vivir con outros, a respectar a
natureza, construír contornas inclusivas e diversas e construír a casa común. Todos os saberes exponse cun sentido
aberto para facilitar a súa adaptación ao contexto.

Finalmente, as orientacións metodolóxicas e para a avaliación da área de Relixión Católica establecen unha proposta
didáctica en liña coas outras áreas da etapa e as situacións de aprendizaxe. A súa programación constitúe unha
oportunidade para incorporar as realidades máis próximas dos centros educativos e da contorna, para expor a
programación didáctica  da área de Relixión  Católica  en proxectos  e  ámbitos  máis  globalizados.  As  propostas
metodolóxicas de aprendizaxe cooperativa, aprendizaxe baseada en proxectos e por ámbitos curriculares que poidan
realizarse facilitarán un acceso máis inclusivo e universal á aprendizaxe.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Descubrir,  identificar  e  expresar  os
elementos crave da dignidade e a  identidade
persoal en situacións vitais próximas, a través
de biografías inspiradoras e relatos bíblicos de
alcance antropolóxico,  para ir  conformando a
propia  identidade  e  as  súas  relacións  con
autonomía, responsabilidade e empatía.

1-3 2 1-4 1-2-5 2-3 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Descubrir,  recoñecer  e  estimar  a
dimensión  socioemocional  expresada  na
participación  en  diferentes  estruturas  de
pertenza, desenvolvendo destrezas e actitudes
sociais tendo en conta algúns principios xerais
da ética cristiá, para a mellora da convivencia e
a sustentabilidade do planeta.

2-5 3 5 3 3 1-2-4 1

OBX3 -  Identificar  e  interpretar  as  situacións
que prexudican ou melloran a boa convivencia,
analizándoas coas claves persoais e sociais da
proposta cristiá,  para fomentar  o crecemento
mora l ,  a  cooperac ión  cos  demais  e  o
desenvolvemento de valores orientados ao ben
común.

1-5 3 1 3 3-4 1 3

OBX4  -  Comprender  e  admirar  o  patrimonio
cultural  nalgunhas  das  súas  expresións  máis
significativas,  gozando da súa contemplación,
analizando  o  universo  simbólico  e  vital  que
transmiten,  para  valorar  a  propia  identidade
cultural,  promover  o  diálogo  intercultural  e
xerar creacións artísticas.

4 3 2-3 3 1-2-4

OBX5  -  Explorar,  desenvolver  e  apreciar  a
propia  interioridade  e  experiencia  espiritual,
recoñecéndoa nas  propias  emocións,  afectos,
símbolos e crenzas, coñecendo a experiencia de
personaxes  relevantes  da  tradición  xudeu
cristián  e  doutras  relixións,  para  favorecer  o
autocoñecemento  persoal ,  entender  as
vivencias dos outros e promover o diálogo e o
respecto  entre  as  diferentes  tradicións
relixiosas.

1 2 1-3-5 3 2 1-3

OBX6  -  Comprender  os  contidos  básicos  do
cristianismo,  valorando  a  súa  contribución  á
sociedade, para dispoñer dunha síntese persoal
que permita dialogar, desde a propia identidade
social e cultural, con outras tradicións relixiosas
e áreas de coñecemento.

2-3 4 1 4-5 1-4 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XFai o ben1 5

Traballaremos a Creación desde a
perspectiva dun mundo en igualdade de
condicións para todos e todas, onde prime
o respecto polas persoas como dereito
fundamental do ser humano, que fomos
creados a imaxe e semellanza de Deus

14

XDeus da2 5
Participamos en accións solidarias e de
servizo á comunidade.
Valor de responsabilidade en igualdade
Personaxes amigos de Deus

14
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XChega o Nadal3 6

O nacemento de Xesús alegra o corazón
das persoas. Os reis Magos. A riqueza
cultural do Nadal
Elaboración de manualidades propias
destas datas (Belen)
Panxoliña para agasallar na nosa visita ao
xeriátrico

18

Unha gran casa,pasa e participa X4 5

Lazos de amor
Compromiso e responsabilidade do ser
humano no coidado da natureza
Lecturas no patio para gozar da beleza da
natureza

14

Quen é Xesus? X5 5

A riqueza das obras de misericordia. Xesús:
Mandamento do Amor
A beleza do perdón
Busca do tesouro. Xogo no patio para
preparar a Semana Santa e a Pascua

14

XA Biblia.6 5

A/s igrexa/s e a Biblia, expresión da riqueza
cultural do cristián. Interculturalidade.
Reflexionamos sobre o principio de ética
cristiá na contorna social e virtual
Lecturas no patio para gozar da beleza da
natureza

14

XEu son a resurreccion e a vida7 4

Unidos a Deus celebramos a Vida cos
Sacramentos
Finaliza o curso, expresión de alegría coas
festas e os amig@s!

12

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Fai o ben

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 16

CA1.8 - Recoñecer e apreciar, desde a propia
identidade cultural, a pluralidade de tradicións e
expresións presentes no contexto social,
promovendo o respecto e o coñecemento mutuo que
favorece o encontro e o diálogo intercultural.

Recoñece  e explica con distintas imaxes,
desde a súa identidade cultural, a
variedade de tradicións e expresións na
sociedade; desde o respecto que favorece
o encontro e o diálogo intercultural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 84

CA1.1 - Identificar os principios e virtudes que
promoven e respectan a dignidade de todas as
persoas, reflexionando sobre experiencias persoais e
de aula, desenvolvendo autonomía, xuízo crítico e
responsabilidade.

Representae sinala, desde o respecto a
dignidade humana, a igualdade e a
diferenza entre as persoas con xuízo
crítico construtivo

CA1.2 - Expresar con autonomía a través de diversas
linguaxes comunicativas a identidade persoal
recoñecendo, desde a visión cristiá, a singularidade
de todas as persoas, desenvolvendo empatía e
valorando a pluralidade.

Transmite  a través de diversas linguaxes
comunicativas a identidade persoal,
desde a visión cristiá, e valora a
igualdade e pluralidade

CA1.3 - Promover actitudes que impulsen a mellora
da convivencia e o coidado do planeta, coñecendo e
aplicando algúns principios da ética cristiá,
plasmando as súas conclusións en diferentes
soportes.

Coñece e aplica algúns principios da ética
cristiá para promover actitudes que
impulsen a mellora da convivencia e o
coidado do planeta

CA1.6 - Cooperar activamente na construción dunha
convivencia pacífica e democrática recoñecendo, en
iniciativas e proxectos eclesiais, aqueles valores
morais que promoven o ben común.

Colabora na construción dunha
convivencia pacífica e democrática
promovendo o ben común

CA1.9 - Asumir o desenvolvemento da interioridade
como un dos elementos fundamentais na
construción do propio sistema de valores e crenzas,
mediante a análise e a reflexión de textos bíblicos e
doutras tradicións relixiosas.

Desde a análise e a reflexión de textos
bíblicos fai unha valoración da dimensión
espiritual e relixiosa en si mesmo/a  e nos
demais

CA1.12 - Coñecer o Credo da fe cristiá, poñéndoo en
diálogo con outras áreas de coñecemento científico e
cultural e con outras relixións.

Explica, en poucas palabras, cales son as
partes mais importantes que dan corpo
ao Credo da Igrexa Católica

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Os dereitos humanos en diálogo coa visión cristiá.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- María, modelo de crente.

- Recoñecemento do papel das mulleres na Biblia e na historia da Igrexa.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O mandamento do amor como raíz da ética cristiá e compromiso co ben común.

- Pensamento crítico e ético para a convivencia democrática.

2

Título da UDUD

Deus da

Duración

5
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 14

CA1.1 - Identificar os principios e virtudes que
promoven e respectan a dignidade de todas as
persoas, reflexionando sobre experiencias persoais e
de aula, desenvolvendo autonomía, xuízo crítico e
responsabilidade.

Representa e sinala, desde o respecto a
dignidade humana, a igualdade e a
diferenza entre as persoas con xuízo
crítico construtivo

TI 86

CA1.2 - Expresar con autonomía a través de diversas
linguaxes comunicativas a identidade persoal
recoñecendo, desde a visión cristiá, a singularidade
de todas as persoas, desenvolvendo empatía e
valorando a pluralidade.

Transmite  a través de diversas linguaxes
comunicativas a identidade persoal,
desde a visión cristiá, e valora a
igualdade e pluralidade

CA1.4 - Participar en accións solidarias e de servizo á
comunidade, recoñecendo aqueles grupos sociais
máis vulnerables, tendo en conta como Xesucristo
cambiou a súa realidade e as consecuencias que iso
tivo para a historia da humanidade.

Participa con interese nunha actividade
solidaria proposta na aula (panxoliña para
ir visitar aos maiores do xeriátrico)

CA1.5 - Reflexionar sobre algúns principios xerais da
ética cristiá, coñecendo a súa realización en
biografías significativas e movementos sociais,
descubrindo como poden ser postos en práctica nas
nosas contornas sociais próximas e virtuais.

Razoa, na aula, cales son os principios
fundamentais da ética cristiá, despois de
ler biografías significativas e as
repercusións en beneficio social, e como
se poderían aplicar na nosa contorna.

CA1.7 - Comprender e valorar como o patrimonio
relixioso cristián contribúe á construción da
identidade das persoas e dos pobos, e inspira a
expresión da propia vivencia persoal e social a
través de diversas linguaxes.

Valora o patrimonio relixioso cristián
coma un ben que  contribuíu na
construción da identidade de persoas e
pobos

CA1.10 - Valorar a experiencia relixiosa como
desenvolvemento persoal e social da dimensión
espiritual, interpretando e respectando o relixioso na
pluralidade de culturas e promovendo o diálogo
interrelixioso.

Aprecio polo diálogo intercultural e
interrelixioso para unha convivencia
pacífica e democrática

CA1.11 - Comprender as consecuencias éticas e
morais, persoais e sociais, da mensaxe de Xesucristo
para a construción do propio sistema de valores e
crenzas e para a promoción do ben común.

Comprende a dimensión da mensaxe de
Xesús e a repercusión positiva sobre o
noso sistema de valores e crenzas , en
prol dun mundo mais humano e
igualitario

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- A responsabilidade persoal e social desde o punto de vista cristián.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Ritos, tradicións e festas de diversas relixións en torno ao nacemento, o matrimonio e a morte, explicitando a
achega do cristianismo.

- A preferencia de Xesucristo polas persoas marxinadas.

- Reflexión e análise sobre as experiencias relixiosas narradas en diversos relatos bíblicos ou recollidas en biografías
significativas.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.
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Contidos

- O mandamento do amor como raíz da ética cristiá e compromiso co ben común.

- Análise de situacións próximas de vulnerabilidade e deseño de propostas transformadoras aplicando os principios
da ética cristiá.

3

Título da UDUD

Chega o Nadal

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Expresar con autonomía a través de diversas
linguaxes comunicativas a identidade persoal
recoñecendo, desde a visión cristiá, a singularidade
de todas as persoas, desenvolvendo empatía e
valorando a pluralidade.

Transmite  a través de diversas linguaxes
comunicativas a identidade persoal,
desde a visión cristiá, e valora a
igualdade e pluralidade

CA1.4 - Participar en accións solidarias e de servizo á
comunidade, recoñecendo aqueles grupos sociais
máis vulnerables, tendo en conta como Xesucristo
cambiou a súa realidade e as consecuencias que iso
tivo para a historia da humanidade.

Participa con interese nunha actividade
solidaria proposta na aula (panxoliña para
ir visitar aos maiores do xeriátrico)

CA1.5 - Reflexionar sobre algúns principios xerais da
ética cristiá, coñecendo a súa realización en
biografías significativas e movementos sociais,
descubrindo como poden ser postos en práctica nas
nosas contornas sociais próximas e virtuais.

Razoa, na aula, cales son os principios
fundamentais da ética cristiá, despois de
ler biografías significativas e as
repercusións en beneficio social, e como
se poderían aplicar na nosa contorna

CA1.7 - Comprender e valorar como o patrimonio
relixioso cristián contribúe á construción da
identidade das persoas e dos pobos, e inspira a
expresión da propia vivencia persoal e social a
través de diversas linguaxes.

Valora o patrimonio relixioso cristián
coma un ben que  contribuíu na
construción da identidade de persoas e
pobos

CA1.8 - Recoñecer e apreciar, desde a propia
identidade cultural, a pluralidade de tradicións e
expresións presentes no contexto social,
promovendo o respecto e o coñecemento mutuo que
favorece o encontro e o diálogo intercultural.

Recoñece  e explica con distintas imaxes,
desde a súa identidade cultural, a
variedade de tradicións e expresións na
sociedade; desde o respecto que favorece
o encontro e o diálogo intercultural

CA1.10 - Valorar a experiencia relixiosa como
desenvolvemento persoal e social da dimensión
espiritual, interpretando e respectando o relixioso na
pluralidade de culturas e promovendo o diálogo
interrelixioso.

Sente aprecio polo diálogo intercultural e
interrelixioso para unha convivencia
pacífica e democrática

CA1.12 - Coñecer o Credo da fe cristiá, poñéndoo en
diálogo con outras áreas de coñecemento científico e
cultural e con outras relixións.

Explica, en poucas palabras, cales son as
partes mais importantes que dan corpo
ao Credo da Igrexa Católica

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.
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Contidos

- A influencia das accións individuais na transformación social á luz da ética cristiá.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Ritos, tradicións e festas de diversas relixións en torno ao nacemento, o matrimonio e a morte, explicitando a
achega do cristianismo.

- Obras de arte, composicións musicais, e construcións arquitectónicas representativas do cristianismo, comparadas
coas doutras culturas e relixións.

- A relación de Xesús co seu Pai e co Espírito: Divos Trindade.

- A preferencia de Xesucristo polas persoas marxinadas.

- María, modelo de crente.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O mandamento do amor como raíz da ética cristiá e compromiso co ben común.

- Establecemento dun primeiro diálogo fe e ciencia, desde o respecto, a curiosidade e escóitaa.

4

Título da UDUD

Unha gran casa,pasa e participa

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 15

CA1.3 - Promover actitudes que impulsen a mellora
da convivencia e o coidado do planeta, coñecendo e
aplicando algúns principios da ética cristiá,
plasmando as súas conclusións en diferentes
soportes.

Coñece e aplica algúns principios da ética
cristiá para promover actitudes que
impulsen a mellora da convivencia e o
coidado do planeta

TI 85

CA1.1 - Identificar os principios e virtudes que
promoven e respectan a dignidade de todas as
persoas, reflexionando sobre experiencias persoais e
de aula, desenvolvendo autonomía, xuízo crítico e
responsabilidade.

Representa e sinala, desde o respecto a
dignidade humana, a igualdade e a
diferenza entre as persoas con xuízo
crítico construtivo

CA1.2 - Expresar con autonomía a través de diversas
linguaxes comunicativas a identidade persoal
recoñecendo, desde a visión cristiá, a singularidade
de todas as persoas, desenvolvendo empatía e
valorando a pluralidade.

Transmite  a través de diversas linguaxes
comunicativas a identidade persoal,
desde a visión cristiá, e valora a
igualdade e pluralidade

CA1.6 - Cooperar activamente na construción dunha
convivencia pacífica e democrática recoñecendo, en
iniciativas e proxectos eclesiais, aqueles valores
morais que promoven o ben común.

Colabora na construción dunha
convivencia pacífica e democrática
promovendo o ben común

CA1.7 - Comprender e valorar como o patrimonio
relixioso cristián contribúe á construción da
identidade das persoas e dos pobos, e inspira a
expresión da propia vivencia persoal e social a
través de diversas linguaxes.

Valora o patrimonio relixioso cristián
coma un ben que  contribuíu na
construción da identidade de persoas e
pobos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Asumir o desenvolvemento da interioridade
como un dos elementos fundamentais na
construción do propio sistema de valores e crenzas,
mediante a análise e a reflexión de textos bíblicos e
doutras tradicións relixiosas.

Coa análise e reflexión de textos bíblicos
fai unha valoración da dimensión
espiritual e relixiosa en si mesmo/a  e nos
demáis, sobre as experiencias relixiosas
narradas

CA1.11 - Comprender as consecuencias éticas e
morais, persoais e sociais, da mensaxe de Xesucristo
para a construción do propio sistema de valores e
crenzas e para a promoción do ben común.

Comprende a dimensión da mensaxe de
Xesús e a repercusión positiva sobre o
noso sistema de valores e crenzas , en
prol dun mundo mais humano e
igualitario

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- A dignidade humana, a igualdade e a diferenza entre as persoas.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- María, modelo de crente.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O mandamento do amor como raíz da ética cristiá e compromiso co ben común.

5

Título da UDUD

Quen é Xesus?

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Identificar os principios e virtudes que
promoven e respectan a dignidade de todas as
persoas, reflexionando sobre experiencias persoais e
de aula, desenvolvendo autonomía, xuízo crítico e
responsabilidade.

Representa e sinala, desde o respecto a
dignidade humana, a igualdade e a
diferenza entre as persoas con xuízo
crítico construtivo

CA1.4 - Participar en accións solidarias e de servizo á
comunidade, recoñecendo aqueles grupos sociais
máis vulnerables, tendo en conta como Xesucristo
cambiou a súa realidade e as consecuencias que iso
tivo para a historia da humanidade.

Participa con interese nunha actividade
solidaria proposta na aula

CA1.5 - Reflexionar sobre algúns principios xerais da
ética cristiá, coñecendo a súa realización en
biografías significativas e movementos sociais,
descubrindo como poden ser postos en práctica nas
nosas contornas sociais próximas e virtuais.

Razoa, na aula, cales son os principios
fundamentais da ética cristiá, despois de
ler biografías significativas e as
repercusións en beneficio social, e como
se poderían aplicar na nosa contorna
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Comprender e valorar como o patrimonio
relixioso cristián contribúe á construción da
identidade das persoas e dos pobos, e inspira a
expresión da propia vivencia persoal e social a
través de diversas linguaxes.

Valora o patrimonio relixioso cristián
coma un ben que  contribuíu na
construción da identidade de persoas e
pobos

CA1.8 - Recoñecer e apreciar, desde a propia
identidade cultural, a pluralidade de tradicións e
expresións presentes no contexto social,
promovendo o respecto e o coñecemento mutuo que
favorece o encontro e o diálogo intercultural.

Recoñece  e explica con distintas imaxes,
desde a súa identidade cultural, a
variedade de tradicións e expresións na
sociedade; desde o respecto que favorece
o encontro e o diálogo intercultural

CA1.10 - Valorar a experiencia relixiosa como
desenvolvemento persoal e social da dimensión
espiritual, interpretando e respectando o relixioso na
pluralidade de culturas e promovendo o diálogo
interrelixioso.

 Sente aprecio polo diálogo intercultural e
interrelixioso para unha convivencia
pacífica e democrática

CA1.12 - Coñecer o Credo da fe cristiá, poñéndoo en
diálogo con outras áreas de coñecemento científico e
cultural e con outras relixións.

Explica, en poucas palabras, cales son as
partes mais importantes que dan corpo
ao Credo da Igrexa Católica

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Situacións vitais que expoñen preguntas existenciais ou morais para a persoa.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Ritos, tradicións e festas de diversas relixións en torno ao nacemento, o matrimonio e a morte, explicitando a
achega do cristianismo.

- Obras de arte, composicións musicais, e construcións arquitectónicas representativas do cristianismo, comparadas
coas doutras culturas e relixións.

- A relación de Xesús co seu Pai e co Espírito: Divos Trindade.

- A paixón, morte e resurrección de Xesús e a celebración da Pascua na Igrexa.

- María, modelo de crente.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O mandamento do amor como raíz da ética cristiá e compromiso co ben común.

- Valores propios do Evanxeo: as benaventuranzas e o Reino de Deus.

6

Título da UDUD

A Biblia.

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 16
CA1.12 - Coñecer o Credo da fe cristiá, poñéndoo en
diálogo con outras áreas de coñecemento científico e
cultural e con outras relixións.

Explica, en poucas palabras, cales son as
partes mais importantes que dan corpo
ao Credo da Igrexa Católica

TI 84

CA1.2 - Expresar con autonomía a través de diversas
linguaxes comunicativas a identidade persoal
recoñecendo, desde a visión cristiá, a singularidade
de todas as persoas, desenvolvendo empatía e
valorando a pluralidade.

Transmite  a través de diversas linguaxes
comunicativas a identidade persoal,
desde a visión cristiá, e valora a
igualdade e pluralidade

CA1.3 - Promover actitudes que impulsen a mellora
da convivencia e o coidado do planeta, coñecendo e
aplicando algúns principios da ética cristiá,
plasmando as súas conclusións en diferentes
soportes.

Coñece e aplica algúns principios da ética
cristiá para promover actitudes que
impulsen a mellora da convivencia e o
coidado do planeta

CA1.5 - Reflexionar sobre algúns principios xerais da
ética cristiá, coñecendo a súa realización en
biografías significativas e movementos sociais,
descubrindo como poden ser postos en práctica nas
nosas contornas sociais próximas e virtuais.

Razoa, na aula, cales son os principios
fundamentais da ética cristiá, despois de
ler biografías significativas e as
repercusións en beneficio social, e como
se poderían aplicar na nosa contorna

CA1.7 - Comprender e valorar como o patrimonio
relixioso cristián contribúe á construción da
identidade das persoas e dos pobos, e inspira a
expresión da propia vivencia persoal e social a
través de diversas linguaxes.

Valora o patrimonio relixioso cristián
coma un ben que  contribuíu na
construción da identidade de persoas e
pobos

CA1.9 - Asumir o desenvolvemento da interioridade
como un dos elementos fundamentais na
construción do propio sistema de valores e crenzas,
mediante a análise e a reflexión de textos bíblicos e
doutras tradicións relixiosas.

Coa análise e reflexión de textos bíblicos
fai unha valoración da dimensión
espiritual e relixiosa en si mesmo/a  e nos
demais, sobre as experiencias relixiosas
narradas

CA1.11 - Comprender as consecuencias éticas e
morais, persoais e sociais, da mensaxe de Xesucristo
para a construción do propio sistema de valores e
crenzas e para a promoción do ben común.

Comprende a dimensión da mensaxe de
Xesús e a repercusión positiva sobre o
noso sistema de valores e crenzas , en
prol dun mundo mais humano e
igualitario

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Valoración da dimensión espiritual e relixiosa nun mesmo e nos demais.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Obras de arte, composicións musicais, e construcións arquitectónicas representativas do cristianismo, comparadas
coas doutras culturas e relixións.

- A relación de Xesús co seu Pai e co Espírito: Divos Trindade.

- Recoñecemento do papel das mulleres na Biblia e na historia da Igrexa.

- Reflexión e análise sobre as experiencias relixiosas narradas en diversos relatos bíblicos ou recollidas en biografías
significativas.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.
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Contidos

- O mandamento do amor como raíz da ética cristiá e compromiso co ben común.

- Valores propios do Evanxeo: as benaventuranzas e o Reino de Deus.

- Compromiso e transformación social na acción da Igrexa.

- Aprecio do diálogo intercultural e interrelixioso para unha convivencia pacífica e democrática.

7

Título da UDUD

Eu son a resurreccion e a vida

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Identificar os principios e virtudes que
promoven e respectan a dignidade de todas as
persoas, reflexionando sobre experiencias persoais e
de aula, desenvolvendo autonomía, xuízo crítico e
responsabilidade.

Representa e sinala, desde o respecto a
dignidade humana, a igualdade e a
diferenza entre as persoas con xuízo
crítico construtivo e desde a
responsabiliddade

CA1.4 - Participar en accións solidarias e de servizo á
comunidade, recoñecendo aqueles grupos sociais
máis vulnerables, tendo en conta como Xesucristo
cambiou a súa realidade e as consecuencias que iso
tivo para a historia da humanidade.

Participa con interese nunha actividade
solidaria proposta na aula

CA1.6 - Cooperar activamente na construción dunha
convivencia pacífica e democrática recoñecendo, en
iniciativas e proxectos eclesiais, aqueles valores
morais que promoven o ben común.

Colabora na construción dunha
convivencia pacífica e democrática
promovendo o ben común na aula e
patios do cole

CA1.8 - Recoñecer e apreciar, desde a propia
identidade cultural, a pluralidade de tradicións e
expresións presentes no contexto social,
promovendo o respecto e o coñecemento mutuo que
favorece o encontro e o diálogo intercultural.

Recoñece  e explica con distintas imaxes,
desde a súa identidade cultural, a
variedade de tradicións e expresións na
sociedade; desde o respecto que favorece
o encontro e o diálogo intercultural.

CA1.10 - Valorar a experiencia relixiosa como
desenvolvemento persoal e social da dimensión
espiritual, interpretando e respectando o relixioso na
pluralidade de culturas e promovendo o diálogo
interrelixioso.

Sente aprecio polo diálogo intercultural e
interrelixioso para unha convivencia
pacífica e democrática

CA1.12 - Coñecer o Credo da fe cristiá, poñéndoo en
diálogo con outras áreas de coñecemento científico e
cultural e con outras relixións.

Explica, en poucas palabras, cales son as
partes mais importantes que dan corpo
ao Credo da Igrexa Católica

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Expresión, en diversas linguaxes da propia vivencia persoal, ao redor das festividades, tradicións e celebracións
relixiosas.
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Contidos

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Ritos, tradicións e festas de diversas relixións en torno ao nacemento, o matrimonio e a morte, explicitando a
achega do cristianismo.

- A relación de Xesús co seu Pai e co Espírito: Divos Trindade.

- O Credo da Igrexa católica.

- A vida cristiá e a celebración dos sacramentos.

- María, modelo de crente.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O mandamento do amor como raíz da ética cristiá e compromiso co ben común.

- A visión cristiá da interdependencia, eco-dependencia e interrelación.

- A responsabilidade e o respecto no uso dos medios de comunicación e as redes sociais.

4.1. Concrecións metodolóxicas

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
O fin último da escola non pode restrinxirse á transmisión de informacións e coñecementos,  senón que ha de
provocar  o  desenvolvemento  integral.  Busca  estimular  e  acompañar  de  forma personalizada  o  crecemento  e
aprendizaxe de cada alumno/a

Coa LOMLOE promocionase unha metodoloxía que fomente a aprendizaxe competencial cun tratamento transversal
da educación en valores, do desenvolvemento sostible, da igualdade entre mulleres e homes, da igualdade de trato e
non discriminación e da prevención da violencia contra as nenas e as mulleres, do acoso e do ciberacoso escolar, así
como a cultura de paz e os dereitos humanos.

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; como docente paso a ser xestor/a
de  coñecemento  do  alumnado,  e  o  alumno/a  adquire  un  maior  grao  de  protagonismo,  para  que  adquira  as
competencias adecuadas á súa idade. Por iso partirei dos coñecementos que ten o alumnado e da súa experiencia e,
utilizarei, cando sexa posible, unha aprendizaxe por descubrimento. Prepara ao alumnado para a vida, ensinándoos a
comprender e valorar con espírito crítico.

Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se non se desenvolven todas as
capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se encontra a capacidade transcendente; por iso, debemos ter
en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a súa identidade e a dos
outros. E axudarannos a definir a predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que se
realicen estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado
chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao
longo da vida.

Ademais,  a  aprendizaxe  competencial  en  Relixión  completarase  cunha  metodoloxía  indagativa:  con  traballo
cooperativo e interdisciplinar. Polo tanto, intentarei, establecer unha fonte de conexión entre as distintas áreas
póndome de acordo con outros mestres/as para algunhas actividades comúns e a través da realización de proxectos,
conseguir RETOS.

E, coma os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos fundamentais vinculados
a contexto real; será importante traballar a parte competencial de forma que o coñecemento se transforme en
acción, en experiencia, en vivencia e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos.
Polo tanto, nas consideracións metodolóxicas debo atender aos seguintes aspectos:
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a) OS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS
1) Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. Cunha metodoloxía activa, personalizada e, inclusiva, que preste
especial atención á diversidade do alumnado e con actividades que teñan sentido para o alumnado xa que partiremos
dos problemas e as situacións reais da aula

2) Asegurar aprendizaxes dinámicas, construtivas e significativas, e globalizadoras. Que axuden a desenvolver todas
as capacidades do alumno/a: ver, xulgar e actuar correctamente sobre si mesmos, os demais, a sociedade e o medio
que os rodea.
Valorando a reflexión e o pensamento crítico do alumnado para facilitar a significatividade do aprendido e a súa
aplicabilidade á vida. E, de xeito progresivo, baseándome no principio de continuidade. Ao mesmo tempo, esíxeme
coñecer as necesidades,  intereses e o nivel  de desenvolvemento dos nenos e nenas,  preparándoos para unha
aprendizaxe ao longo de toda a vida. O aprender a aprender, desde a aprendizaxe colaborativa entre alumnado ¿
mestre/a, e desde a cooperación no traballo especialmente para a resolución de problemas que poidan xurdir na
convivencia de aula.
En reli, os alumnos/as inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da vida enraizada no profundo do
ser, irán descubríndoo nos símbolos e signos do seu contorno, no progreso do curso e na humanización consciente,
na linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación, e de forma máis concreta, na persoa de
Xesucristo  e  a  súa  presenza  na  comunidade cristiá.  Por  todo  iso,  deberán  manexar  diferentes  destrezas  que
impliquen o traballo en grupo colaborando cos seus compañeiros/as, como unha forma de vivenciar e experimentar
todo o que fai referencia ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.

3) Partindo dunha metodoloxía aberta e flexible, para favorecer que sexa unha aprendizaxe autónoma.
Baseada en proxectos. Conectada coa vida, e lúdica, que esperte o entusiasmo e interese por saber.
Moi  participativa,  e  con formas de organización que a  favorezan.  Así  penso que fomentarei  o  seu espírito  de
colaboración e responsabilidade.

4) Potenciando a actividade. Facilitando a reflexión á hora da acción e, posibilitando que o alumno/a chegue a facer
aquelas actividades que aínda non é capaz de realizar só/soa, pero si coa axuda convinte (zona de desenvolvemento
potencial) se pode. O mesmo tempo proporei maior participación dos nenos/as na aula mediante a lectura de textos
en voz alta e exposición explicativas dos seus traballos ó resto dos compañeiros e compañeiras, fomentado desde o
voluntariado.

Para todo isto:
¿ Partirei da avaliación inicial, específica e global. Analizarei os seus coñecementos previos.

¿ Motivarei adecuadamente. Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo das súas
propias experiencias. Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións e, espertando
unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender.

Para conseguilo, promoverei o interese desde a motivación, o estímulo e o traballo tanto persoal como en equipo,
base do crecemento persoal, orientando ao alumnado para que se valore a si mesmo/a, e descubra as súas aptitudes
e acepte as súas limitacións, respectando seus ritmos e estilos de aprendizaxe. Con proxectos significativos e desde a
resolución colaborativa de problemas ¿

¿ Fomentarei a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos. É importante que o
alumno se implique directamente no proceso de ensino aprendizaxe, que saiba marcarse os seus propios obxectivos
e que sexa capaz, progresivamente, de autoavaliar o seu proceso de aprendizaxe, e coa finalidade de fomentar súa
autonomía

¿ Un punto que considero importante é que tamén atendenderei ao seu ámbito emocional, facilitando que adquira
técnicas de autorregulación das súas propias emocións pois forma parte da súa educación integral, e promoverá o
desenvolvemento da súa correcta autoestima.

¿ Terei en conta as características persoais de cada alumno/a. No artigo 4, ¿¿Ensino básico¿¿ sinálase ¿¿Cando tal
diversidade requírao, adoptaranse as medidas organizativas, metodolóxicas e curriculares pertinentes (...) conforme
aos principios do Deseño universal de aprendizaxe¿¿.

b) O AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS/AS
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- Gran grupo.
- Pequeno grupo.
- Traballo de mesa individual...

Os  criterios  de  distribución  do  alumnado  na  aula  este  curso  tras  a  recuperación  da  pandemia  por  Covid-19,
establecereinos cada día en función de cal sexa a actividade que se desenvolva, e/ou segundo as características e
necesidades do alumnado en base a natureza disciplinar da actividade. Establecerei agrupamentos fixos e, variarán
segundo o criterio que teña establecido cada mestre/a na súa aula, ou preferiblemente de xeito individual en último
caso.

c) ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS
Adaptado aos alumnos/as. Tendo en conta as súas preferencias, características e capacidades en todo momento.
Preverei as distintas situacións xerando na aula un ambiente físico de aprendizaxe grato, afectivamente significativo
e esteticamente agradable que lle permita ao alumnado sentirse cómodo, seguro e acollido no tempo que dura cada
sesión de Relixión.

Será unha organización o mais flexible posible, dentro das condicións nas circunstancias especiais que puidesen
xurdir ao longo do curso, seguindo o indicado nos protocolos COVID, se os seguise a haber, e, adaptándome á idade,
actividade, motivación...

Pretendo que os nenos/as sexan dinámicos e se sintan motivados nas clases de Reli, tanto a nivel individual como en
grupos reducidos ou gran grupo; deste xeito se amosará a parte activa, creativa e participativa do alumnado

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material informático e medios audiovisuais. TIC e TAC

Material impreso

Material non específico. Material do medio natural, de refugallo...

Material específico e convencional da aula

Materiais diversos

Recursos persoais ou humanos

Material funxible variado

Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de contidos, ás características e necesidades específicas de cada
contexto educativo e, especialmente ás características individuais do noso alumnado, atendendo ao artigo 4 da
LOMLOE  ¿"Ensino  básico"  sinálase  "Cando  tal  diversidade  requírao,  adoptaranse  as  medidas  organizativas,
metodolóxicas e curriculares pertinentes (...) conforme aos principios do Deseño universal de aprendizaxe".

Estes materiais permitirán distintos graos de uso; para iso, serán o máis diversos posible, e ofrecerán múltiples
posibilidades de utilización en función das necesidades de cada situación e momento. Entre outros, para o correcto
desenvolvemento desta programación precisaremos:

*Material específico e convencional da aula: Encerado, mesas, sillas, paneis, xogos e puzles, Biblioteca de aula...

*Material impreso, coma os libros: a Biblia (infantil e xuvenil), contos, cómics, libros de personaxes sagrados, xogos
de cartas (a vida de Xesús), parábolas en láminas de cores...
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*Material informático e medios audiovisuais. Tecnoloxía da Aprendizaxe da Información (TAC) e TIC: ordenador con
conexión a internet, canón de video, páxinas web, Biblia on line, xogos informáticos, a miña aula virtual , películas
animadas do Antigo e do Novo Testamentos...

*Material non específico: Estarán presentes nas aulas elementos do medio natural e sociocultural que favorezan o
vínculo coa identidade do alumnado e creen un ambiente significativo, ademais de espertar o interese por explorar e
experimentar cos elementos que as nenas e os nenos teñen ao seu dispor. Podemos clasificalo en natural (o que
recollemos no patio, nunha saída... como pedriñas, follas, piñas para decorar nas datas de Nadal...). E, material
reciclado. Isto é material que daremos unha segunda vida reutilizándoo na aula para diferentes actividades lúdicas
dentro da nosa clase de relixión (ademais traballamos o tema transversal de educ. para o consumo e a educación
ambiental) Ex: vasos de iogur, tapas de botella, botellas de plástico pequenas, rolos de papel hixiénico... para que o
alumnado, coa nosa revisión, sexa quen de elaborar sus propios xogos ou adornos.

*Materiais diversos: que se utilizarán nas ocasións que así o requira o tema a traballar, para fomentar a motivación.
Por exemplo: xornais, láminas, fotografías,...

*Recursos persoais ou humanos: Alumnado con ganas e ilusión por aprender.

*Material funxible variado: lapis, goma de borrar, folios brancos, folios de cores, papel charol, papel de seda, papel
pinocho, cartolinas, plásticos transparentes, ceras, rotuladores, plastilina, cola, pegamento, tesoiras,...

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao comezo de curso preciso partir dos coñecementos previos que ten o meu alumnado e válome da avaliación inicial
para determinar o nivel de coñecementos previos e o grao de desenvolvemento das competencias básicas en cada
neno/a.

A avaliación inicial ao principio de cada curso, fareina con actividades lúdicas moi sinxeliñas.

Terá carácter informativo e será o referente para o desenvolvemento do currículo, así como para adoptar as medidas
de apoio, reforzo en alumnado con necesidades de atención mais específicas, e de recuperación, que considere mais
oportunas para cada alumno/a

E, ao comezo de cada Unidade Didáctica, aproveitarei para facer unha proba inicial para valorar os coñecementos
previos dos que partimos, mediante diálogo e a través de preguntas abertas, aproveitando algunha actividade de
presentación divertida e motivadora.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

14

UD 2

14

UD 3

18

UD 4

14

UD 5

14

UD 6

14

UD 7

12

Total

100

Proba
escrita 16 14 0 15 0 16 0 9

Táboa de
indicadores 84 86 100 85 100 84 100 91

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Criterios de cualificación:
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A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora.

A Avaliación continua: levase a cabo día a día, tanto de maneira global, da marcha da clase, como individualizada,
mediante os instrumentos: observación das actitudes dos alumnos/as, habilidades e destrezas adquiridas, traballo de
clase, seguimento do caderno, e algunha proba obxectiva. Servirá para ver se acadan obxectivos e competencias
previstos e ademais para comprobar se se segue co tema ou hai que retomar aspectos que non quedan claros

Os criterios de cualificación son os instrumentos que se utilizan para obter o resultado da cualificación do alumnado
nunha determinada avaliación.

Estes instrumentos (que establecerei con escalas de observación, rexistros, rúbricas... segundo a consecución do
logro de maior a menor grado) permitiranme recoller información relevante sobre os resultados de aprendizaxe e en
base aos seguintes criterios de cualificación:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a) Parte actitudinal............................................................................................................................................ 45%
Aproveitamento do tempo.
Esforzo e participación con interese en cada sesión.
Respecto aos mestres/as e aos compañeiros/as
Respecto ás normas de funcionamento na clase.
Atende e participa nas explicacións.
Responde as preguntas orais / escritas (competencia en comunicación lingüística)

b) Parte conceptual. Análise das producións individuais.......................................................................... 15%
O traballo está completo e corrixido. Presentación e limpeza.
Realización das tarefas e actividades cumprindo as normas da clase (plásticas, escritas, orais..)

c) Parte procedimental (actividades mais prácticas): Manualidades, xogos, actividades coas novas tecnoloxías
(competencia dixital).............................................................................................................................. 32%
Con boa actitude, traballo, esforzo, motivación...
Móstrase con interese por facer actividades novas e de distinta índole...

d) Comportamento en xeral na aula.............................................................................................................+ 8%

Cos resultados obtidos dos instrumentos que medimos na avaliación asignarase unha cualificación.

O método de avaliación será o de ¿avaliación continua¿, como xa comentei con anterioridade, onde o alumno/a se
avalia constantemente. Desta avaliación xurdirán as diferentes cualificacións por trimestre e a final.

Criterios de recuperación:

O alumnado que precise recuperar, recibirá os apoios necesarios para recuperar as aprendizaxes que non alcanzase
con pautas que faciliten a recuperación e o progreso na aprendizaxe, con xogos. con propostas sinxelas de reforzo...

Tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, adecuadas e personalizadas para atender o desfasamento curricular ou
as dificultades de aprendizaxe do alumno ou alumna, solicitarei axuda ao equipo de orientación do centro e ao titor/a
do alumno/a para organizar un plan específico de reforzo para que, durante o resto de curso, poida alcanzar o grao de
adquisición das competencias correspondentes.

13/01/2023 09:16:41 Páxina 26de19



6. Medidas de atención á diversidade

De forma xenérica, podemos dicir que no artigo 75 da LOMLOE se indica a necesidade de actuar baixo o prisma da
inclusión e atención á diversidade en todos os ámbitos educativos.

Nesta etapa porase especial énfase na atención individualizada aos alumnos, na realización de diagnósticos precoces
e  no  establecemento  de  mecanismos  de  apoio  e  reforzo  para  evitar  a  repetición  escolar,  particularmente  en
contornas socialmente desfavorecidas. Nas devanditas contornas as Administracións procederán a un axuste das
cocientes(ratios) alumno/unidade como elemento favorecedor destas estratexias pedagóxicas.

O principio de heteroxeneidade comporta a existencia de distintos ritmos e niveis de aprendizaxe nunha mesma clase
polo que o respecto e a atención á diversidade son fundamentais.

A finalidade de atender á diversidade é garantir un adecuado desenvolvemento do alumnado en función das súas
necesidades educativas.

Ao comezo do curso realizaremos unha proba de avaliación inicial que nos permitirá detectar se temos alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo.

Dependendo do tipo de necesidades poderemos establecer distintas medidas de atención á diversidade como son o
reforzo, o apoio ou a adaptación curricular que será deseñada especificamente para cada alumno en coordinación co
titor/a, o departamento de orientación e o resto dos profesores que lle imparten clase.

Ao longo das  unidades  didácticas  atenderase á  diversidade de todo o  alumnado propoñendo actividades  non
discriminatorias, métodos de carácter compensador, actividades variadas para os diferentes ritmos, instrumentos de
avaliación flexibles, ou valores que inclúan a pluralidade do alumnado.

Plantéxanse actividades moi sinxelas, mais manipulativas e visuais para aquel alumnado que teña un ritmo de
aprendizaxe máis lento ou que amose dificultades concretas nalgún contido. Tamén se propoñen actividades máis
complexas para aquel alumnado que teña un maior ritmo de aprendizaxe ou que posúa aptitudes para ampliar certos
contidos.

Para os alumnos con altas capacidades intelectuais ou unhas condicións extraordinarias para a materia facilitarase
unhas actividades de ampliación, así como traballos voluntarios.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.1 - Tolerancia, respecto e
compañerismo X X X X X X X

ET.2 - Educación para a
superación de desigualdades
por razón de xénero

X X X X X X X

ET.3 - Igualdade entre
mullerese homes X X X X X X X

ET.4 - Comunicación
audiovisual. TIC e TAC X X X X X X X

ET.5 - Competencia dixital X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.6 - Educación para o
respecto ao medio ambiente.
Educación ambiental

X X X X X X X

ET.7 - Fomento da
creatividade X X X X X X X

ET.8 - Educación para a PAZ. X X X X X X X

ET.9 - Comprensión da
lectura X X X X X X X

ET.10 - Expresión oral e
escrita, positivas X X X X X X X

ET.11 - Fomento do espíritu
científico X X X X X X X

ET.12 - Fomento do
emprendemento X X X X X X X

ET.13 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X X X X

ET.14 - Educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X X X X X X X

ET.15 - Educación emocional
e en valores X X X X X X X

ET.16 - Educación para o
emprego responsable do
tempo libre e lecer

X X X X X

Observacións:
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Para traballar interdisciplinarmente en todas e cada unha das unidades didácticas en beneficio dunha educación
integral  e sostible,  no currículo LOMLOE destaco os seguintes ELEMENTOS TRANSVERSAIS que serán eixes
vertebradores de todo o proceso de e-A:

* Educación para a superación de desigualdades por razón de xénero: Igualdade de
dereitos e oportunidades entre ambos sexos.
* Igualdade entre mulleres e homes.
* Comunicación audiovisual e TIC: Formación para o aprendizaxe e a utilización das
novas tecnoloxías da información e a comunicación.
* Competencia dixital
* O fomento da creatividade no alumnado
* Educación para o respecto ao medio ambiente. Educación ambiental
* Educación moral e para a PAZ. Durante o curso traballaremos o control da
respiración e os momentos de silencio
* Comprensión da lectura. A comprensión lectora que faremos de xeito cooperativo,
porque o esforzo en equipo, facilita mais éxitos individuais e favorece a igualdade
de oportunidades.
* Expresión oral e escrita, positivas
* Se fomentará o espírito científico, e o emprendemento
* Educación para o consumo responsable e o desenvolvemento sostible
* Educación para a saúde, incluída a afectivo-sexual
* Educación emocional e en valores
* Educación para a utilización responsable do tempo libre e de lecer. Bo emprego do
ocio e do tempo libre. Culturalidade

A área de Relixión Católica é en si unha educación en valores, polo tanto tamén inclúo neste apartado, porque
considero importantes traballar en todas as unidades, valores fundamentais coma:

O respecto e compañeirismo, amizade, o amor, a alegría, o perdón, as familias, compartir, axudar, a caridade, a
tolerancia, a interculturalidade....

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Material non decidido polo momento: Será material reciclado
o que empreguemos como base para  a  elaboración deste
Belén  que  irá  por  todas  as  aulas  do  colexio  e  á  visita  ao
xeriátrico

Belén móbil

Saídas  ao  patio  que  faremos  con  obxectivo  de  admirar  a
beleza do mundo que nos rodea e ler distintos textos

Lecturas felices no patio

Prepararei unha busca do tesouro de momentos importantes
da Semana Santa e Pascua que logo debemos ordenar, con
premio para todos ao finalizar a sesión

Busca do tesouro da Semana Santa e Pascua

Observacións:
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A LOMLOE no artigo 5 bis, di:
¿A educación non formal no marco dunha cultura da aprendizaxe ao longo da vida, comprenderá todas aquelas
actividades, medios e ámbitos de educación que se desenvolven fóra da educación formal e que se dirixen a
persoas de calquera idade con especial interese na infancia e a mocidade, que teñen valor educativo en si
mesmos e foron organizados expresamente para satisfacer obxectivos educativos en diversos ámbitos da vida
social  tales  como  a  capacitación  persoal,  promoción  de  valores  comunitarios,  animación  sociocultural,
participación social, mellora das condicións de vida, artística, tecnolóxica, lúdica ou deportiva, entre outros.
Promoverase a articulación e complementariedade da educación formal e non formal co propósito de que esta
contribúa á adquisición de competencias para un pleno desenvolvemento da personalidade¿

As actividades complementarias que propoño serán experiencias de aprendizaxe emocionalmente positivas e
divertidas, e, aplicaranse nun ambiente de afecto e confianza, para potenciar a súa autoestima e integración
social e o establecemento dun apego seguro.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Traballo en equipo con outros mestres/as

Emprego de ferramentas TIC

Consigo que o alumnado traballe en equipo

Tento facer clases amenas e motivadoras

Priorizo os valores cristiáns e procedementos, sobre os conceptos

Implico as familias

Utilizo medidas de atención á diversidade

Avalío constantemente miña propia práctica docente

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR

¿ Economía de fichas que traballen sobre os estándares definidos da unidade.
Debuxos que representen aquilo que aprenderon.
¿ Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado na aula.

INDICADORES DE LOGRO

Os  indicadores  de  logro  marcan  o  grado  de  cumprimento  do  alumnado  dun  estandar  de  aprendizaxe  e,  en
consecuencia dunha competencia específica
A normativa recolle que ¿¿o profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a
súa propia práctica docente, para o cal establecerá indicacións de logro nas programacións docentes¿¿ polo tanto
ademais da avaliación do alumnado, neste apartado inclúo a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe e miña
propia actuación como mestra de Relixión.

* Avaliación da programación:

Descrición:
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.Que porcentaxe do alumnado alcanzou os obxectivos e de aprendizaxe da unidade?

.Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

.Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

* Avaliación e análise da miña propia actuación, tendo en conta aspectos como a PROGRAMACIÓN en si, a adecuación
de  obxectivos  e  contidos,  ou  axuste  ás  características  e  intereses  do  alumnado,  as  medidas  de  atención  á
diversidade, os recursos e o uso que fixen das TIC e TAC, se os elementos transversais incluídos foron suficientes,
como foi a organización e clima da aula, a interacción co resto da comunidade educativa e coas familias durante todo
o curso.

Será global, formativa e continua e, farase de xeito continuo a través da reflexión diaria sobre ou traballo que se leve
a  cabo  co  alumnado  e  cos  resultados  obtidos;  levarase  a  cabo  en  tres  momentos:  inicial  para  comprobar
coñecementos previos e ou momento evolutivo do alumno/a.  Continua ou formativa que se realiza durante ou
proceso e, obsérvanse e valóranse os progresos, dificultades e necesidades do alumno/a para axustar a intervención
pedagóxica.

E, final ou sumativa ao concluír ou proceso de E-A que me permitirá comprobar e valorar o grao de consecución dos
obxectivos por parte do alumnado, a eficacia do traballo da propia práctica como docente e de todo o proceso en si.

Os procedementos e instrumentos de avaliación do aprendizaxe dos alumnos que usaremos son os seguintes:

*Observación directa e sistemática : como xa comentei, con escalas de observación, rexistro anecdótico persoal,
rúbricas, rexistro dos alumnos
en canto a esforzo, actitude, interese e participación.
*Expresión oral de experiencias e contidos: diálogos, asembleas, postas en común, preguntas individuais e en grupo¿
*Traballo na aula: análise da produción dos alumnos (plásticas, escritas, orais¿) en,
¿Fichas de actividades e xogos de cada U.D.
¿Fichas- resumo ou de atención das unidades didácticas do trimestre
¿Pequenos traballos en gran ou en pequeno grupo
¿Traballo cooperativo
¿Manualidades, pasatempos
¿Xogos de mesa, de creatividade,
¿Actividades coas novas tecnoloxías: co ordenador

Como xa comentei, para a avaliar empregarei diferentes técnicas, como pode ser observación directa ou sistemática
e utilizarei instrumentos de recollida de datos coma anecdotarios, escalas de estimación, entrevistas coas familias (se
fose preciso). Tamén avaliarei a actitude do alumno/a perante a sesión. Non haberá exames como tales. As notas
actualizareinas no programa XADE cada trimestre.

En caso de ter un caso de NEE na aula, avaliarei segundo a súa ACI, sen impedir promocionar ao alumnado

En caso de NEAE, adaptaremos a avaliación a esas necesidades.

Con casos de alumnado con necesidades existe a posibilidade de facer axustes de rateos.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

PROCEDEMENTOS DE SEGUIMENTO

Coa LOMLOE se establece que a avaliación será continua e global e que se deben establecer medidas de reforzo tan
pronto como se detecten dificultades no proceso de E-A de cada alumno/a.

Ao ser unha avaliación continua:  levase a cabo día a día,  tanto de maneira global,  da marcha da clase,  como
individualizada, mediante:
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* o seguimento a través da aplicación Proens, revisando os datos de cada UD: data de inicio e final, sesións previstas
e sesións realizadas, grado de cumprimento, propostas xerais de mellora e outras observacións ; coa frecuencia que
se acorde coa coordinadora de 3º ciclo de E.P.

*e os instrumentos xa sinalados para cada Ud.: observación das actitudes dos alumnos/as, habilidades e destrezas
adquiridas, traballo de clase, seguimento da economía de fichas ou do caderno, e probas obxectivas. Servirá para ver
se van acadando os obxectivos e competencias previstos e ademais para que o mestre/a sepa se pode seguir
avanzando ou ten que retomar aspectos que non quedaron demasiado claros.

A AVALIACIÓN do alumnado, se levará a cabo por parte do equipo docente de forma colexiada e nunha única sesión
ao finalizar o curso. O resto, son parte do proceso de seguimento do progreso dos alumnos/as, isto é, avaliación
continua que se fai cada trimestre do curso.

PROPOSTAS DE MELLORA de cara ao presente curso e de cara ao seguinte ano académico:

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

SI CASE SEMPRE CASE NUNCA NON PROPOSTAS DE MELLORA

* Preparación da clase e dos materiais didácticos
- Hai coherencia entre a programación e o desenvolvemento das clases.
- Existe unha distribución temporal equilibrada.
- O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo.

* Utilización dunha metodoloxía adecuada e de distintos recursos, incluíndo diversos medios audiovisuais (TACs)
- A metodoloxía axústase ás necesidades e intereses do alumnado.
- A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das capacidades do alumno/a
-  Faise  uso  de  distintos  recursos,  incluíndo  diversos  medios  audiovisuais  e  Tecnoloxías  da  aprendizaxe  e
Comunicación (TACs)

* Regulación da práctica docente
-Grao de seguimento dos alumnos medio- alto .
- Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.
- Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.

* Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá ao alumnado e ás familias
- Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos e aos contidos.
- Consecución dos alumnos dos estándares de aprendizaxe programados
- Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables da aprendizaxe.
- Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades planificadas.
- Os aprendizaxes mínimos e os criterios de cualificación déronse a coñecer:
* Aos alumnos.
* Ás familias.

* Utilización de medidas para a atención á diversidade
- Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe.
- As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.
- Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo aos informes psicopedagóxicos.
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9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE
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1. Introdución

Esta programación didáctica está pensada para ser levada a cabo dende a área de ciencias da natureza nun centro
público de educación infantil  e primaria, situado nunha zona costeira, a cal conta con gran cantidade de zonas
verdes. Este centro é de liña cinco, é dicir, ten 42 unidades, sendo 11 delas de educación infantil e 31 unidades de
educación primaria.

O alumnado para o cal se elaborou dita programación atópase no primeiro curso da etapa, polo que conta con seis
anos de idade aproximadamente. Hai que destacar que dentro deste alumnado atópase alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo, para os cales se recollen nesta programación medidas específicas.

A situación do centro permítenos aproveitar a infinidade de recursos que nos oferta a contorna onde se atopa, como
poden ser os ecosistemas de praia, monte,pantano, etc. Así como as instalacións do mesmo, como é o caso da horta
escolar.

Estes recursos espaciais permitirán traballar de forma intradisciplinar os catro bloques de contidos que forman a
materia, o bloque número 1, "Cultura Científica"; o bloque número 2, "A vida no noso planeta"; o bloque número 3,
"Materias, forzas e enerxía"; e o bloque número 4, "Tecnoloxía e dixitalización".

Así, o alumnado adquirirá conceptos, destrezas e actitudes relacionadas co coñecemento e a organización dos seres
vivos, a materia, as forzas e as formas de enerxía; o respecto cara aos seres vivos e a súa contorna a favor da
consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, así como o funcionamento do corpo humano, para
abordar a importancia do coidado da saúde e o benestar emocional. Por outra banda, o avance das tecnoloxías e a
súa influencia na vida cotiá, fai preciso que o alumnado coñeza as tecnoloxías que o rodea e faga un uso seguro,
eficaz e responsable das mesmas.

Todo isto levarase a cabo nas 6 unidades didácticas que conforman esta programación, quedando dúas unidades en
cada trimestre, tal e como se especifica no punto 3.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Expor  e  dar  resposta  a  cuestións
científicas  sinxelas,  util izando  diferentes
técnicas,  instrumentos  e  modelos  propios  do
pensamento  científico,  para  interpretar  e
explicar  feitos  e  fenómenos  que  ocorren  no
medio natural.

1-2-3 2-4 1-2 4

OBX2 -  Coñecer e tomar conciencia do propio
corpo,  así  como das  emocións  e  sentimentos
propios  e  alleos,  aplicando  o  coñecemento
científico, para desenvolver hábitos saudables e
para conseguir  o benestar físico,  emocional  e
social.

5 1-2-3 3

OBX3  -  Identificar  as  características  dos
diferentes  elementos  ou  sistemas  do  medio
natural,  analizando  a  súa  organización  e
propiedades,  e  establecendo  relacións  entre
estes, para recoñecer o seu valor, conservalo,
melloralo e emprender accións para o seu uso
responsable.

1-2-4-5 1 4 1 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Identificar as causas e consecuencias da
intervención humana na contorna, para mellorar
a  capacidade  de  afrontar  problemas,  buscar
solucións  e  actuar  de  maneira  individual  e
cooperativa na súa resolución, e para poñer en
práctica  est i los  de  vida  sustentables  e
consecuentes  co  respecto,  o  coidado  e  a
protección das persoas e do planeta.

5 2-5 4 1-3-4 1

OBX5 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais
de forma segura, responsable e eficiente, para
buscar información, comunicarse e traballar de
maneira individual, en equipo e en rede, e para
reelaborar e crear contido dixital de acordo coas
necesidades dixitais do contexto educativo.

3 4 1-2-3-4-
5 4

OBX6  -  Resolver  problemas  a  través  de
proxectos  de  deseño  e  da  aplicación  do
pensamento  computacional ,  para  xerar
cooperativamente  un  produto  creativo  e
innovador  que  responda  a  necesidades
concretas.

3-4 5 3-4-5 1-3 4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XALEGRA O TEU CORPO!1 18
O núcleo motivador da unidade é o propio
corpo humano, traballando as súas
principais partes e os órganos dos sentidos.

10

XA  TÚA SAÚDE!2 18
A unidade céntrase no coñecemento dos
diferentes hábitos saudables relacionados
co benestar físico, emocional e social.

10

QUEREMOS SERES VIVOS! X3 18
O punto de partida son os seres vivos que
coñecen, diferenciando os diferentes tipos
e as súas funcións vitais. Así como, as
características básicas das plantas.

20

VIVA A NATUREZA! X4 18
A motivación da unidade parte dos animais.
Traballaranse os animais salvaxes e
domésticos, ademais das plantas cultivadas
e silvestres.

10

XREDUCE, RECICLA E REUTILIZA5 17

Partimos do coñecemento dos materias e
das súas características. Investigando
tamén, as diferentes enerxías e as súas
formas. Buscando un uso axeitado dos
materias que nos rodean para coidar a
natureza.

30

XA TECNOLOXÍA E COUSA MIÑA6 16
Aprendemos os diferentes tipos de
inventos, ferramentas e obxetos que nos
axudan no noso día a día.

20
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

ALEGRA O TEU CORPO!

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA2.4 - Recoñecer hábitos de vida saudables,
valorando a importancia dunha alimentación variada,
equilibrada e sustentable, a hixiene, o exercicio
físico, o contacto coa natureza, o descanso e o uso
adecuado das tecnoloxías.

Recoñecer hábitos de vida saudables:
alimentación, hixiene, exercicio físico e
descanso axeitado.

CA2.5 - Coñecer as principais partes do corpo,
identificando os órganos implicados na realización
das funcións vitais.

Coñecer as principais partes do corpo.

TI 35

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información de forma guiada para
as súas investigacións.

CA1.3 - Participar en experimentos guiados, de
maneira individual ou en equipo, utilizando
diferentes técnicas de indagación, empregando
instrumentos de forma segura e rexistrando datos de
maneira sinxela.

Participar en experimentos de maneira
guiada, empregando instrumentos de
forma segura e rexistrando datos
sinxelos.

CA1.4 - Comunicar de forma oral ou gráfica o
resultado das investigacións con axuda dun guión,
comparando a información e resultados obtidos coas
predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións realizadas con axuda dun
guión.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Realizar un proxecto sinxelo relacionado
coa vida cotiá.

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Traballar en equipo respectando as
normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Realización de experimentos sinxelos utilizando o método científico de forma guiada.

- Uso de instrumentos para realizar observacións e medicións sinxelas rexistrando os datos obtidos.
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Contidos

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Hábitos saudables relacionados co benestar físico do ser humano: hixiene, alimentación variada, equilibrada e
sustentable, exercicio físico, contacto coa natureza, descanso e coidado do corpo como medio para previr posibles
enfermidades.

- Identificación e descrición das partes do corpo humano.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Identificación de dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe segundo o contexto educativo.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

2

Título da UDUD

A  TÚA SAÚDE!

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 35
CA2.5 - Coñecer as principais partes do corpo,
identificando os órganos implicados na realización
das funcións vitais.

Coñecer  os órganos máis importantes.

TI 65

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información de forma guiada para
as súas investigacións.

CA1.3 - Participar en experimentos guiados, de
maneira individual ou en equipo, utilizando
diferentes técnicas de indagación, empregando
instrumentos de forma segura e rexistrando datos de
maneira sinxela.

Participar en experimentos de maneira
guiada, empregando instrumentos de
forma segura.

CA1.4 - Comunicar de forma oral ou gráfica o
resultado das investigacións con axuda dun guión,
comparando a información e resultados obtidos coas
predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións realizadas con axuda dun
guión.

CA2.6 - Distinguir accións que favorezan o benestar
emocional e social recoñecendo as emocións propias
e as dos demais e identificando as relacións
familiares e escolares ás que pertence.

Identificar as emocións propias e as dos
demais.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Realizar un proxecto sinxelo relacionado
coa vida cotiá.

CA4.3 - Participar na resolución guiada de problemas
sinxelos de programación utilizando o pensamento
computacional.

Realizar programacións a través de robots
educativos e aplicacións sinxelas de
programación.

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Traballar en equipo respectando as
normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Realización de experimentos sinxelos utilizando o método científico de forma guiada.

- Uso de instrumentos para realizar observacións e medicións sinxelas rexistrando os datos obtidos.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Coñecemento e experimentación cos órganos dos sentidos para relacionarse coa súa contorna.

- Hábitos saudables relacionados co benestar emocional e social: identificación e verbalización das propias emocións
e respecto polas dos demais.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Identificación de dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe segundo o contexto educativo.

- Recursos dixitais para comunicarse con persoas coñecidas en contornas coñecidas e seguros.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Iniciación á programación adaptándose ao nivel de comprensión e á súa manipulación (plataformas dixitais de
iniciación á programación, robótica educativa¿).

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

3

Título da UDUD

QUEREMOS SERES VIVOS!

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Recoñecer as características e a
organización dos seres vivos do  seu
entorno, diferenciándoos dos seres
inertes.

TI 70

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
sobre obxectos, feitos e fenómenos próximos a
través da observación.

Formular preguntas sobre feitos e
fenómenos próximos a través da
observación.

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información de forma guiada para
as súas investigacións.

CA1.3 - Participar en experimentos guiados, de
maneira individual ou en equipo, utilizando
diferentes técnicas de indagación, empregando
instrumentos de forma segura e rexistrando datos de
maneira sinxela.

Participar en experimentos de maneira
guiada, empregando instrumentos de
forma segura.

CA1.4 - Comunicar de forma oral ou gráfica o
resultado das investigacións con axuda dun guión,
comparando a información e resultados obtidos coas
predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións realizadas con axuda dun
guión.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural por
medio da observación, a manipulación e a
experimentación.

Recoñecer conexións entre os seres vivos
do seu entorno.

CA3.3 - Mostrar hábitos de vida sustentable e tomar
conciencia da importancia do respecto, dos coidados
e da protección do planeta, identificando a relación
da vida das persoas coas súas accións sobre os
elementos e recursos do medio.

Amosar hábitos de vida sustentable,
tomando conciencia do impacto das súas
accións sobre o medio natural.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Realizar un proxecto sinxelo relacionado
coa vida cotiá.

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Traballar en equipo respectando as
normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Iniciación ao coñecemento científico presente na vida cotiá tendo en conta a importancia do coidado do planeta.

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Realización de experimentos sinxelos utilizando o método científico de forma guiada.

- Uso de instrumentos para realizar observacións e medicións sinxelas rexistrando os datos obtidos.
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Contidos

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Necesidades básicas dos seres vivos e a diferenza cos obxectos inertes.

- As relacións entre os seres humanos, os animais e as plantas.

- Uso responsable dos materiais: reducir, reutilizar e reciclar.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Identificación de dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe segundo o contexto educativo.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

4

Título da UDUD

VIVA A NATUREZA!

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Recoñecer as características e a
organización dos seres vivos do  seu
entorno, diferenciándoos dos seres
inertes.

TI 60

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información de forma guiada para
as súas investigacións.

CA1.3 - Participar en experimentos guiados, de
maneira individual ou en equipo, utilizando
diferentes técnicas de indagación, empregando
instrumentos de forma segura e rexistrando datos de
maneira sinxela.

Participar en experimentos de maneira
guiada, empregando instrumentos de
forma segura.

CA1.4 - Comunicar de forma oral ou gráfica o
resultado das investigacións con axuda dun guión,
comparando a información e resultados obtidos coas
predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións realizadas con axuda dun
guión.

CA2.3 - Mostrar actitudes de respecto para o gozo da
natureza, recoñecéndoa como un ben común.

Mostrar actitudes de respecto cara a
natureza.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Realizar un proxecto sinxelo relacionado
coa vida cotiá.

CA4.3 - Participar na resolución guiada de problemas
sinxelos de programación utilizando o pensamento
computacional.

Realizar programacións a través de robots
educativos e aplicacións sinxelas de
programación.

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Traballar en equipo respectando as
normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Realización de experimentos sinxelos utilizando o método científico de forma guiada.

- Uso de instrumentos para realizar observacións e medicións sinxelas rexistrando os datos obtidos.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Observación e identificación de animais e plantas da súa contorna a partir das súas características observables.

- Coidado e respecto cara aos seres vivos e a contorna no que viven.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Identificación de dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe segundo o contexto educativo.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Iniciación á programación adaptándose ao nivel de comprensión e á súa manipulación (plataformas dixitais de
iniciación á programación, robótica educativa¿).

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

5

Título da UDUD

REDUCE, RECICLA E REUTILIZA

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Recoñecer as características dos seres
vivos do  seu entorno, diferenciándoos
dos seres inertes.

TI 60

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información de forma guiada para
as súas investigacións.

CA1.3 - Participar en experimentos guiados, de
maneira individual ou en equipo, utilizando
diferentes técnicas de indagación, empregando
instrumentos de forma segura e rexistrando datos de
maneira sinxela.

Participar en experimentos de maneira
guiada, empregando instrumentos de
forma segura.

CA1.4 - Comunicar de forma oral ou gráfica o
resultado das investigacións con axuda dun guión,
comparando a información e resultados obtidos coas
predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións realizadas con axuda dun
guión.

CA2.3 - Mostrar actitudes de respecto para o gozo da
natureza, recoñecéndoa como un ben común.

Mostrar actitudes de respecto cara a
natureza.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Realizar un proxecto sinxelo relacionado
coa vida cotiá.

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Traballar en equipo respectando as
normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Realización de experimentos sinxelos utilizando o método científico de forma guiada.

- Uso de instrumentos para realizar observacións e medicións sinxelas rexistrando os datos obtidos.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Observación e identificación de animais e plantas da súa contorna a partir das súas características observables.

- Coidado e respecto cara aos seres vivos e a contorna no que viven.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Identificación de dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe segundo o contexto educativo.
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Contidos

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

6

Título da UDUD

A TECNOLOXÍA E COUSA MIÑA

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA3.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural a
través de metodoloxías de indagación e utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Recoñecer as propiedades e
características dos materiais que forman
os obxectos da súa vida cotiá.

TI 70

CA1.2 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural.

Buscar información de forma guiada para
as súas investigacións.

CA1.3 - Participar en experimentos guiados, de
maneira individual ou en equipo, utilizando
diferentes técnicas de indagación, empregando
instrumentos de forma segura e rexistrando datos de
maneira sinxela.

Participar en experimentos de maneira
guiada, empregando instrumentos de
forma segura.

CA1.4 - Comunicar de forma oral ou gráfica o
resultado das investigacións con axuda dun guión,
comparando a información e resultados obtidos coas
predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións realizadas con axuda dun
guión.

CA3.2 - Analizar o efecto das forzas sobre
determinados obxectos de uso común realizando
experiencias sinxelas con máquinas e aparellos.

Identificar o uso de máquinas e aparellos
na súa vida cotiá.

CA3.3 - Mostrar hábitos de vida sustentable e tomar
conciencia da importancia do respecto, dos coidados
e da protección do planeta, identificando a relación
da vida das persoas coas súas accións sobre os
elementos e recursos do medio.

Amosa hábitos de vida sustentable,
tomando conciencia do impacto das súas
accións sobre o medio natural.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura.

CA4.2 - Realizar, de forma guiada, un produto final
sinxelo que dea solución a un problema de deseño,
probando en equipo diferentes prototipos e
utilizando de forma segura os materiais adecuados.

Realizar un proxecto sinxelo relacionado
coa vida cotiá.

CA4.3 - Participar na resolución guiada de problemas
sinxelos de programación utilizando o pensamento
computacional.

Realizar programacións a través de robots
educativos e aplicacións sinxelas de
programación.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Traballar de forma cooperativa respectando
as normas básicas de convivencia.

Traballar en equipo respectando as
normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade e da iniciativa na realización das diferentes investigacións a través da observación e
formulación de hipótese.

- Iniciación ás técnicas de indagación, de maneira individual ou en equipo, adecuadas ás necesidades da
investigación.

- Realización de experimentos sinxelos utilizando o método científico de forma guiada.

- Uso de instrumentos para realizar observacións e medicións sinxelas rexistrando os datos obtidos.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Elaboración guiada de textos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións.

- Tipos de materiais segundo a súa orixe.

- Propiedades observables dos materiais (cor, dureza, cheiro, sabor e textura) e o seu uso en obxectos da vida cotiá.

- Cambios observables na materia a través da súa experimentación.

- Observación e identificación de máquinas e aparellos na súa vida cotiá.

- Uso responsable dos materiais: reducir, reutilizar e reciclar.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Identificación de dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe segundo o contexto educativo.

- Coñecemento dos compoñentes básicos dun computador.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e manipulación de materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a montaxe dun proxecto
sinxelo relacionado coa vida cotiá.

- Iniciación á programación adaptándose ao nivel de comprensión e á súa manipulación (plataformas dixitais de
iniciación á programación, robótica educativa¿).

- Estratexias básicas de traballo en equipo.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía a utilizar basearase nunha aprendizaxe competencial, que permita conectar contidos das distintas
materias curriculares ademais de abordar os diferentes elementos transversais.

Para alcanzar este obxectivo metodolóxico, levarase a cabo:

-A realización de proxectos significativos e de actualidade que partan dos coñecementos previos do alumnado e do
seu contorno próximo, así como dos seus centros de interese, os cales fomentarán a súa curiosidade e a motivación
pola aprendizaxe. Deste xeito, ao longo das unidades 3, 4 e 5 afondaremos no coñecemento do medio natural e
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exploraremos a nosa contorna, identificando ós seres vivos,  a importancia do seu coidado e as características
principais dos animais e plantas.

-Actividades que partan da observación e experimentación, traballando o método científico a través de diversas
investigacións  e  traballos  desenvolvendo  estruturas  de  aprendizaxe  cooperativo.  Ao  longo  da  unidade  2
experimentaremos cos órganos do sentidos para que o alumnado poida comprender mellor como nos relacionamos
co medio que nos rodea.

-Tarefas de aprendizaxe integradas que faciliten a contextualización de proxectos, pequenas investigacións no medio,
resolución de problemas concretos, realización de debates sobre temas de actualidade (medioambientais, de saúde,
xogos educativos...) nas que o alumnado avance no desempeño das súas competencias. Ao longo da unidade 1,
"Como somos?" traballaremos as principais partes do corpo humano e os hábitos saudables relacionados co benestar
físico. Para traballar este contido, por equipos, realizarán a súa silueta no chan, sinalarán as partes do corpo e
despois terán que completar a silueta debuxando unha persoa. Ademais, realizaremos xogos de rol para identificar
emocións e na asemblea compartiremos accións que favorezan o benestar físico e emocional.

-Tarefas nas que o alumnado teña que planificar, deseñar, propoñer e comunicar diferentes propostas e proxectos a
situacións  presentadas,  fomentando  a  creatividade,  empregando  a  información  proporcionada  polos  medios
tecnolóxicos e utilizando de xeito eficiente diferentes ferramentas e dispositivos dixitais. Algunhas actividades a levar
a cabo: crear un ecosistema, realizar plantacións na horta durante a unidade 5, e ao longo da unidade 6, analizar de
que están feitos e como funcionan os seus xoguetes, deseñar un robot sinxelo e facer unha programación sinxela con
ScratchJr.

Para levar a cabo estas actividades:

-Partiremos dos coñecementos previos do alumnado,  tendo en conta as súas aprendizaxes anteriores e o seu
desenvolvemento  cognitivo  e  emocional.  Durante  este  primeiro  curso  da  etapa  o  alumnado  debe  acceder  ó
coñecemento partindo dos seus centros de interese e da súa contorna máis próxima.

-As explicacións do docente irán acompañadas de apoio visual con imaxes, vídeos e a elaboración de esquemas e
mapas conceptuais.

-Utilizaremos unha metodoloxía activa, manipulativa e contextualizada, achegando ó alumnado ao descubrimento
activo a través da formulación de preguntas, procura de información de diferentes fontes seguras e fiables, así como
da realización de experimentos sobre investigacións relacionadas cos distintos elementos naturais, favorecendo a
realización de tarefas de aprendizaxe integradas e contextualizadas.

-Realizaremos prácticas de traballo individual e en equipo, favorecendo a inclusión de todo o alumnado a través do
traballo cooperativo na resolución conxunta de proxectos e tarefas. Utilizaremos diferentes técnicas de aprendizaxe
cooperativo, por un lado dinámicas de cohesión de grupo (A pelota, Un mundo de cores, O branco e a diana,...); e por
outro, estruturas cooperativas que se desenvolverán en diferentes momentos das unidades didácticas para traballar
os contidos (Parada 3 minutos, Lapis ao centro, Folio xiratorio, Estrutura 1-2-4...). Despois do traballo individual e
grupal, realizaremos unha posta en común en gran grupo.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Recursos persoais

Recursos materiais

Recursos tecnolóxicos

Recursos dixitais
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Recursos espaciais

RECURSOS PERSOAIS: Formado por todos os profesionais do centro educativo, como son o profesorado titor, persoal
especialista en AL e PT, departamento de orientación, mestres especialistas, etc. Ademais, hai que destacar os
recursos  persoais  externos  nos  cales  nos  podemos  apoiar,  como  son  as  familias,  o  E.O.E.  e  todas  aquelas
organizacións institucionais que nos axuden na nosa labor como docentes.

RECURSOS MATERIAIS: Son a base para a aprendizaxe vivencial, a realización de proxectos e o traballo a través do
método científico. Entre os materiais pódense destacar: material  funxible (cadernos, lapis,  folios, cartolinas...),
plastilina e outras pastas para modelar, material de laboratorio (probetas, tubos de ensaio, placas petri...), poleas,
balanzas, maquetas, dicionarios, láminas de apoio visual, libros de consulta,...

RECURSOS TECNOLÓXICOS: ordenadores, robots educativos, pizarras dixitais, proxectores, tablets, gafas e materiais
de realidade virtual, placas programables (Arduino, Makey-Makey...), Chromakey, etc.

RECURSOS DIXITAIS: aula virtual, enciclopedias online, app para xerar mapas mentais, vídeos educativos, libros
dixitais, actividades con realidade aumentada, aplicacións para introducir ao alumnado na linguaxe da programación
segundo a súa idade (ScratchJr, Scratch, mblock ou makeblock...), kahoot ou plickers para realizar actividades de
repaso e avaliación, entre outros. Estes recursos poden ser de utilidade para facilitar a adquisición de contidos e
reforzar a aprendizaxe.

RECURSOS ESPACIAIS: a propia aula ordinaria, a biblioteca do centro, o patio de recreo, laboratorio de centro, aula de
convivencia (para resolver aqueles conflitos que poidan xurdir), así como os diversos espazos da contorna.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación  inicial  levarase a  cabo nas  primeiras  semanas do curso,  cando se  incorpore  alumnado unha vez
comezado o curso ou ao inicio de cada unidade didáctica. Esta avaliación levarase a cabo mediante:

-Revisión dos informes do ano anterior, onde se recollerá información dos informes da etapa de educación infantil en
canto o desenvolvemento de cada alumno.

-Recollerase información nas entrevistas iniciais coas familias para coñecer datos relevantes sobre o alumnado en
canto a súa personalidade, nivel de autonomía, situación familiar, ...

- Avaliación das competencias e contidos a través de actividades como:

·Barullo de ideas sobre as características básicas dos animais, plantas e do ser humano.
·Test da figura humana.
·Comprensión lectora de imaxes para identificar e describir a súa contorna, como por exemplo, diferentes tipos de
ecosistemas, materiais da aula, do fogar ou de obxectos e máquinas cotiás, empregando rutinas de pensamento
como por exemplo "Color-Símbolo-Imaxe".
·Asemblea sobre a importancia do coidado do medio ambiente.

A partir desta avaliación tratarase de identificar se existen dificultades no grupo-clase ou en determinados alumnos
para a elaboración das medidas oportunas tanto a nivel colectivo como individual.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

20

UD 4

10

UD 5

30

UD 6

20

Total

100

Proba
escrita 65 35 30 40 40 30 38

Táboa de
indicadores 35 65 70 60 60 70 62

Á hora de establecer os criterios de cualificación da materia, debemos ter en conta os instrumentos de avaliación
marcados nesta programación, estes son as probas escritas e as táboas de indicadores.

As  probas  escritas  serán  as  tarefas  e  fichas,  o  traballo  no  caderno  de  campo,  resumos,  esquemas,  mapas
conceptuais, claves dicotómicas e probas obxectivas. Os cales terán a porcentaxe marcada en cada unidade didáctica
para cada criterio de avaliación.

Por outra banda, as táboas de indicadores serán rúbricas, listas de cotexo ou escalas de observación entre outros.
Estas táboas de indicadores terán a porcentaxe marcada para cada criterio de avaliación en cada unidade. A través
destas táboas avaliaranse os criterios de avaliación que se indican, así  como o respecto polos compañeiros,  a
capacidade de seguir uns pasos ou unhas instrucións e o grao de responsabilidade na execución dos proxectos,
ademais do traballo no caderno de clase.

Para obter a cualificación de cada unha das unidades didácticas empregaranse os procedementos de avaliación
anteriormente citados.

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a seguinte fórmula:

NOTA PRIMEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD1 + NOTA UD2) / 2

NOTA SEGUNDA AVALIACIÓN= (NOTA UD3 + NOTA UD4) / 2

NOTA TERCEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD5 + NOTA UD6) / 2

Para o cálculo da nota de cada unidade, utilizaranse as seguintes porcentaxes:

UNIDADE 1: Probas escritas: 65%. Lista de Cotexo:35%.

UNIDADE 2: Probas escritas: 35%.Lista de Cotexo: 60%. Escala de observación: 5%.

UNIDADE 3: Probas escritas: 30%. Lista de Cotexo: 70%.

UNIDADE 4: Probas escritas: 40%. Lista de Cotexo: 60%.

UNIDADE 5: Probas escritas: 40%. Lista de Cotexo: 60%.

UNIDADE 6: Probas escritas: 30%. Lista de Cotexo: 65%. Escala de observación: 5%.

A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte fórmula:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación x 0.2 + nota 2ª avaliación x 0.3 + nota 3ª avaliación x 0.5

O resultado dos cálculos redondearase cara a unidade seguinte, sempre e cando o número das décimas sexa cinco ou
maior que cinco.

Criterios de cualificación:
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Criterios de recuperación:

Aquel alumnado que obteña unha valoración negativa nunha unidade ou nun trimestre deberá recuperar a materia
atendendo os seguintes criterios de recuperación.

Por un lado, realizará unha serie de tarefas que versarán sobre os contidos traballados que serán entregadas e
avaliadas polo profesorado, as cales terán un peso do 80% da cualificación final. Por outro lado, realizará unha proba
escrita sobre os contidos traballados en ditas actividades a cal terá unha valoración do 20%.

6. Medidas de atención á diversidade

En canto ás medidas de atención á diversidade, debemos ter en conta á hora de levar a cabo esta programación por
un lado as medida ordinarias, así como as medidas extraordinarias, as cales se porán en funcionamento unha vez
esgotadas as ordinarias.

Así, entre as medidas ordinarias hai que ter en conta á adecuación desta programación ás características do centro e
do alumnado. Por outro lado, levaranse a cabo reforzos educativos con aquel profesorado con dispoñibilidade horaria,
ademais de programas de habilidades sociais para traballar a autoestima ou a empatía, o que facilitará o traballo en
equipo. Por último, en canto as medidas ordinarias hai que destacar o programa de enriquecemento curricular para
aquel alumnado con altas capacidades.

Por outra banda, entre as medidas extraordinarias podemos atopar: adaptacións curriculares, agrupamentos flexibles,
apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe, a flexibilización no período de
escolarización, así como alumnado que no poida acudir ao centro educativo por circunstancias diversas ou unha
atención educativa domiciliaria ou hospitalaria.

Tendo en conta esta información sobre as medidas de atención á diversidade, levaranse a cabo aquelas que se
correspondan coa diversidade da aula, como poden ser as seguintes:

-  Mellorar  os  hábitos  de  estudio  e  as  técnicas  de  aprendizaxe  do  alumnado,  potenciando  a  adquisición  das
competencias a través da realización de esquemas, mapas conceptuais, claves dicotómicas, resumos, etc.

- Desenvolver as capacidades do alumnado tendo en conta as súas características e circunstancias familiares, como
poden ser: a adaptación de medios, o uso da axenda escolar, adaptación dos tempos na realización de probas ou
tarefas, uso de imaxes, aplicacións dixitais¿

- Realizar actividades de reforzo para aquel alumnado que non conseguiu adquirir os contidos traballados, como
poden ser o uso de imaxes ou apoios visuais.

- Deseñar actividades de ampliación para aquel alumnado que xa adquiriu os contidos, a través da relación de tarefas
de aprendizaxe integradas que aborden contidos de outras materias, afondando nos coñecementos adquiridos.

Levar a cabo actividades complementarias, as cales amplían os aspectos curriculares, como poden ser as saídas ó
medio natural (ecosistema de praia, de monte, campo), visitas a museos, exposicións, charlas formativas, etc.
Establecer colaboracións con outras institucións (concello, deputación, organizacións sen ánimo de lucro).

Participar en plans e programas da Consellería de Educación e outras entidades, algúns exemplos poden ser: Plans
Proxecta+, aliméntate ben ou Voz Natura, entre outros.

Por último, hai que destacar que nos atopamos nun momento de transición entre a etapa de educación infantil e a
etapa de educación primaria, polo que debemos ter en conta esta información á hora de adaptar o proceso de
ensinanza aprendizaxe do alumnado.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - A comprensión de
lectura, a expresión oral e
escrita, a comunicación
audiovisual, a competencia
dixital, o fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento.

X X X X X X

ET.2 - A igualdade entre
mulleres e homes, a
educación para a paz, a
educación para o consumo
responsable e o
desenvolvemento sostible e a
educación para a saúde,
incluída a afectivo-sexual.

X X X X

ET.3 - Prestarase especial
atención á orientación
educativa, á acción titorial e
á educación emocional e en
valores.

X X X

ET.4 - A prevención e
resolución pacífica de
conflitos e o rexeitamento da
violencia.

X X X X X X

ET.5 - Evitaranse os
comportamentos,
estereotipos e contidos
sexistas, así como aqueles
que supoñan discriminación
por razón da orientación
sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a
visibilidade da realidade
homosexual, bisexual,
transexual, transxénero e
intersexual.

X

ET.6 - O alumnado participe
en actividades que lle
permitan afianzar o espírito
emprendedor e a iniciativa
empresarial a partir de
aptitudes como a
creatividade, a autonomía, a
iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun
mesmo e o sentido crítico.

X X X X X X
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visita a un museo, exposicións...Saídas culturais

Nas que coñeceremos os ecosistemas máis próximos.Saídas á contorna

Familias, profesionais de distintos ámbitos laborais, ou outras
institucións.

Charlas formativas

Relaxación e xestión de emocións, cociña saudable, primeiros
auxilios, prácticas saudables no deporte...

Obradoiros

Recollidas  no  calendario  escolar,  como  poden  ser  :  Día
Mundial  da  Saúde,  do  Medio  Ambiente,  dos  Dereitos  do
Consumidor, Día Internacional da Muller¿

Conmemoracións

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Funcionalidade da programación.

Coherencia entre os obxectivos e os contidos.

Actividades adecuadas.

Estilo de ensinanza.

Rol do docente.

Temporalización.

Organización dos recursos materiais.

Medidas de atención á diversidade.

Motivación do alumnado.

Procedementos de avaliación.

Á hora de levar a cabo a avaliacion do proceso de ensino e da práctica docente, debemos ter en conta os indicadores
de logro especificados anteriormente. Ditos indicadores permítenos coñecer información axeitada da nosa labor
docente a través de diferentes instrumentos de avaliación como poden ser: enquisas, listas de control, a memoria da
materia ou as actas de avaliación, entre outros.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación levarase a cabo a través da aplicación PROENS ao finalizar cada unidade didáctica.
Ademais, hai que destacar a utilización do diario de clase para o seguimento da actividade lectiva, xa que esta
ferramenta permítenos comprobar se o programado inicialmente se desenvolveu sen dificultade ou hai que realizar
algunha modificación. As modificacións da programación quedarán reflectidas na memoria, que se realizará a final de
curso e servirá como proposta de mellora para o próximo curso.

Centraremos a revisión, avaliación e seguimento da programación atendendo ós seguintes aspectos:

-Comprobación dunha correcta planificación e temporalización das unidades didácticas.

-O equipo docente que imparte a materia no mesmo nivel, coordinarase e analizará regularmente a adecuación da
programación didáctica a cada grupo, formulando propostas de mellora e realizando os axustes necesarios sempre
que sexa preciso.

-Realizarase  un  seguimento  trimestral  dos  resultados  da  avaliación  do  alumnado,  e  en  función  dos  mesmos,
estableceranse modificacións e propostas de mellora naqueles aspectos que se consideren oportunos para mellorar
os resultados académicos do alumnado.

9. Outros apartados
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Curso
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1. Introdución

A Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación
establece no seu artigo 91 como a primeira das funcións do profesorado, a elaboración da programación da/s área/s
correspondentes. Este documento será o eixo vertebrador a nivel  curricular do proceso de ensino aprendizaxe
durante  o  ano  académico  2022/2023,  e  seguirá  as  pautas  establecidas  no  equipo  de  ciclo  e  a  comisión  de
coordinación pedagóxica.
A importancia da área de Ciencias Sociais, radica en que o alumnado logre un coñecemento e respecto pola súa
contorna,  cultura  e  historia;  tanto  a  próxima  como  a  máis  afastada.  Baseándonos  nos  17  Obxectivos  de
Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030, o obxecto das CCSS é o de dispoñer das ferramentas axeitadas para
formar individuos libres e con espírito crítico, que apliquen a conciencia ecosocial no coidado do noso planeta.
Con respecto ás características psicoevolutivas dos nenos e nenas a esta idade, o pensamento lóxico posee un maior
desenvolvemento  que  na  etapa  da  educación  infantil,  pero  o  alumnado  non  chega  a  poñerse  no  lugar  do
compañeiro/a. O vocabulario empregado cada vez é máis extenso e a intelixencia organízase e consolídase.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais
de forma segura, responsable e eficiente, para
buscar información, comunicarse e traballar de
maneira individual, en equipo e en rede.

3 2 4 1-2-3-4-
5 4

OBX2  -  Expor  e  dar  resposta  a  cuestións
científicas  sinxelas,  util izando  diferentes
técnicas,  instrumentos  e  modelos  propios  do
pensamento  científico,  para  interpretar  e
explicar  feitos  e  fenómenos  que  ocorren  no
medio natural, social e cultural.

1-2-3 2-4 1-2 4

OBX3  -  Identificar  as  características  dos
diferentes  elementos  ou  sistemas  do  medio
natural,  social  e  cultural,  analizando  a  súa
organización  e  propiedades  e  establecendo
relacións entre estes, para recoñecer o valor do
patrimonio  cultural,  conservalo,  melloralo  e
emprender accións para o seu uso responsable.

1-2-4-5 1 4 1 1

OBX4 - Identificar as causas e consecuencias da
intervención  humana  na  contorna,  desde  os
puntos  de  vista  social,  económico,  cultural,
tecnolóxico  e  ambiental,  para  mellorar  a
capacidade  de  afrontar  problemas,  buscar
solucións  e  actuar  de  maneira  individual  e
cooperativa na súa resolución, e para poñer en
práctica  est i los  de  vida  sustentables  e
consecuentes  co  respecto,  o  coidado  e  a
protección das persoas e do planeta.

5 2-5 4 1-3-4 1

OBX5  -  Observar,  comprender  e  interpretar
continuidades  e  cambios  do  medio  natural,
social  e  cultural,  analizando  relacións  de
causalidade,  simultaneidade e sucesión,  para
explicar e valorar as relacións entre diferentes
elementos e acontecementos.

3 4 4 1-3 2 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX6 - Recoñecer e valorar a diversidade e a
igualdade  de  xénero,  mostrando  empatía  e
respecto  por  outras  culturas  e  reflexionando
sobre  cuestións  éticas,  para  contribuír  ao
benestar individual e colectivo dunha sociedade
en  continua  transformación  e  ao  logro  dos
valores de integración europea.

3 3 1-2-3 1

OBX7 - Participar na contorna e na vida social
de forma eficaz e construtiva desde o respecto
aos valores democráticos, os dereitos humanos
e  da  infancia  e  os  principios  e  valores  da
Constitución  española  e  a  Unión  Europea,
valorando  a  función  do  Estado  e  as  súas
inst i tuc ións  no  mantemento  da  paz  e
seguridade  integral  c idadá,  para  xerar
interaccións  respectuosas  e  equitativas  e
promover a resolución pacífica e dialogada dos
conflitos.

5 1 1-2-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA familia e a escola1 10

Ao longo desta primeira unidade do curso
trataremos de coñecer a contorna máis
próxima aos alumnos/as: a escola e a
familia. Realizarán unha pequena árbore
xenealóxica a través da indagación e a
consulta dos seus seres queridos.

5

XCoñecemos a nosa contorna2 11

Trataremos que o noso alumnado, durante
esta segunda UD do curso, coñeza as
expresións artísticas, as paisaxes, a cultura
e as festas máis destacadas do lugar no
que vive. Neste sentido faremos unha visita
a un museo da localidade.
Outros contidos a tratar serán os
desprazamentos e as viaxes.

10

XVivimos en comunidade3 10

Trataranse aspectos como o respecto e
coñecemento das normas básicas como
peóns ou os dereitos e deberes como
membros da sociedade que teñen os
alumnos e alumnas, así como o respecto
das opinións de todos os compañeiros/as a
través do traballo da asemblea.

5

En qué queres traballar de
maior? X4 9

Analizaremos os sectores laborais e os
aspectos básicos da economía, partindo das
profesións máis próximas. No marco desta
UD recibirémola visita de varios membros
do equipo de bombeiros local e dunha
unidade do 061 medicalizada como
representantes dos servizos públicos.

10

O planeta azul X5 4Introduciremos os conceptos básicos da
Terra, o Sol e a Lúa, así como dos 10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

O planeta azul X5 4fenómenos metereolóxicos máis
destacados. 10

Coidemos o noso planeta para
que siga sendo azul. X6 6

Promoveremos un estilo de vida
sustentable e analizaremos o uso da auga a
través dun experimento. No marco desta
UD visitaremos unha Granxa escola para
facer actividades medioambientais.

10

XTempus fugit7 8
UD destinada ao estudo das unidades
temporais básicas: día, semana, mes e ano,
e a percepción dos sucesos no tempo
(antes e despois)

25

XCoñecendo o noso pasado.8 12

Ao longo desta UD levaremos a cabo un
traballo de investigación guiado sobre
diferentes aspectos da historia local.
Empregaremos diferentes medios, tanto
gráficos como dixitais para, por grupos,
levar a cabo este proxecto.

25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

A familia e a escola

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Mostrar curiosidade por obxectos, feitos
ou fenómenos próximos.

CA1.3 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural,
social e cultural.

Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada.

CA1.5 - Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática como parte de grupos próximos á súa
contorna, identificando as responsabilidades
individuais e empregando unha linguaxe inclusiva e
non violenta.

Establecer acordos de forma dialogada
respectando aos demais.

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Recoñecer aspectos relacionados cos
elementos do medio natural, social e
cultural a través da indagación

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos

CA3.3 - Mostrar actitudes que fomenten a igualdade
de xénero e as condutas non sexistas recoñecendo
modelos positivos na contorna próxima.

Mostrar actitudes que fomenten a
igualdade de xénero e as conductas non
sexistas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Coñecer persoas, especialmente mulleres,
relevantes da historia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- A escola: organización escolar, os membros e os seus roles, espazos físicos e recursos.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- A vida en colectividade. A familia. Diversidade familiar. Compromisos, corresponsabilidade, participación e normas
na contorna familiar, veciñal e escolar. Prevención, xestión e resolución dialogada de conflitos.

- Recursos e medios analóxicos e dixitais. As fontes orais e a memoria colectiva. A historia local e a biografía
familiar, mulleres e homes como suxeitos da historia.

2

Título da UDUD

Coñecemos a nosa contorna

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Mostrar curiosidade por obxectos, feitos
ou fenómenos próximos.

CA1.5 - Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática como parte de grupos próximos á súa
contorna, identificando as responsabilidades
individuais e empregando unha linguaxe inclusiva e
non violenta.

Establecer acordos de forma dialogada
respectando aos demais

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Recoñecer aspectos relacionados cos
elementos do medio natural, social e
cultural a través da indagación.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA3.2 - Recoller información sobre manifestacións
culturais da propia contorna, mostrando respecto a
outras persoas, valorando a súa diversidade e
riqueza, e apreciándoa como fonte de aprendizaxe.

Recoller información sobre
manifestacións culturais da contorna
próxima.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Mostrar actitudes que fomenten a igualdade
de xénero e as condutas non sexistas recoñecendo
modelos positivos na contorna próxima.

Mostrar actitudes que fomenten a
igualdade de xénero e as conductas non
sexistas.

CA3.4 - Identificar institucións próximas, sinalando e
valorando as funcións que realizan en prol dunha
boa convivencia.

Identificar institucións próximas.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Respecta o patrimonio natural e cultural.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Coñecemento da nosa contorna. Paisaxes naturais e paisaxes humanizadas, e os seus elementos. A acción humana
sobre o medio e as súas consecuencias.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- As expresións e producións artísticas da contorna próxima.

3

Título da UDUD

Vivimos en comunidade

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Mostrar curiosidade por obxectos, feitos
ou fenómenos próximos.

CA1.5 - Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática como parte de grupos próximos á súa
contorna, identificando as responsabilidades
individuais e empregando unha linguaxe inclusiva e
non violenta.

Establecer acordos de forma dialogada
respectando aos demais.

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Recoñecer aspectos relacionados cos
elementos do medio natural, social e
cultural a través da indagación.

CA3.3 - Mostrar actitudes que fomenten a igualdade
de xénero e as condutas non sexistas recoñecendo
modelos positivos na contorna próxima.

Mostrar actitudes que fomenten a
igualdade de xénero e as conductas non
sexistas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Identificar institucións próximas, sinalando e
valorando as funcións que realizan en prol dunha
boa convivencia.

Identificar institucións próximas.

CA3.5 - Coñecer e interiorizar normas básicas para a
convivencia no uso de espazos públicos,
especialmente como peóns ou como usuarios dos
medios de locomoción, tomando conciencia da
importancia da mobilidade segura, saudable e
sustentable tanto para as persoas como para o
planeta.

Coñecer normas básicas como peóns.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Respecta o patrimonio natural e cultural.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Identidade e ámbitos de pertenza: familia, escola, aldea/vila/barrio e cidade, Galicia. Festas tradicionais galegas e
gastronomía popular.

- Os deberes e dereitos das persoas. A asemblea de clase como momento para a reflexión, o diálogo, a escoita
activa e a resolución pacífica de conflitos.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- Seguridade viaria. Normas básicas nos desprazamentos como peóns e usuarios dos medios de transporte.

- Recursos e medios analóxicos e dixitais. As fontes orais e a memoria colectiva. A historia local e a biografía
familiar, mulleres e homes como suxeitos da historia.

4

Título da UDUD

En qué queres traballar de maior?

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural,
social e cultural.

Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada.

CA1.5 - Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática como parte de grupos próximos á súa
contorna, identificando as responsabilidades
individuais e empregando unha linguaxe inclusiva e
non violenta.

Establecer acordos de forma dialogada
respectando aos demais.

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Recoñecer aspectos relacionados cos
elementos do medio natural, social e
cultural a través da indagación.

CA3.3 - Mostrar actitudes que fomenten a igualdade
de xénero e as condutas non sexistas recoñecendo
modelos positivos na contorna próxima.

Mostrar actitudes que fomenten a
igualdade de xénero e as conductas non
sexistas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Ocupación e traballo. Identificación das principais actividades profesionais e laborais de mulleres e homes na
contorna.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Retos sobre situacións cotiás. Funcións básicas do pensamento espacial e temporal para a interacción co medio e a
resolución de situacións da vida cotiá. Itinerarios e traxectos, desprazamentos e viaxes.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- Ocupación e traballo. Identificación das principais actividades profesionais e laborais de mulleres e homes na
contorna.

5

Título da UDUD

O planeta azul

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Mostrar curiosidade por obxectos, feitos
ou fenómenos próximos.

CA1.4 - Participar en experimentos pautados ou
guiados, cando a investigación o requira, utilizando
diferentes técnicas sinxelas de indagación,
empregando de forma segura instrumentos e
rexistrando as observacións de forma clara.

Participa en experimentos guiados e
pautados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática como parte de grupos próximos á súa
contorna, identificando as responsabilidades
individuais e empregando unha linguaxe inclusiva e
non violenta.

Establecer acordos de forma dialogada
respectando aos demais.

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Recoñecer aspectos relacionados cos
elementos do medio natural, social e
cultural a través da indagación.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Recoñecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural,
social e cultural.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA3.3 - Mostrar actitudes que fomenten a igualdade
de xénero e as condutas non sexistas recoñecendo
modelos positivos na contorna próxima.

Mostrar actitudes que fomenten a
igualdade de xénero e as conductas non
sexistas.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Respecta o patrimonio natural e cultural.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación (observación no tempo, identificación e
clasificación, procura de patróns...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- A Terra, o Sol, a Lúa e as estrelas como compoñentes da súa contorna espacial máis próximo.

- A vida na Terra. Fenómenos atmosféricos e a súa repercusión nos ciclos biolóxicos e na vida diaria.

- Estilos de vida sustentable. O uso da auga, a mobilidade sustentable e a xestión dos residuos.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- Medida do tempo na vida cotiá e as súas equivalencias. Unidades temporais básicas (día, semana, mes, ano)
situando acontecementos da historia persoal e identificando cambios que se producen ao longo do tempo.

6

Título da UDUD

Coidemos o noso planeta para que siga sendo azul.

Duración

6
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Mostrar curiosidade por obxectos, feitos
ou fenómenos próximos.

CA1.5 - Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática como parte de grupos próximos á súa
contorna, identificando as responsabilidades
individuais e empregando unha linguaxe inclusiva e
non violenta.

Establecer acordos de forma dialogada
respectando aos demais.

CA2.1 - Recoñecer as características, a organización
e as propiedades dos elementos do medio natural,
social e cultural a través da indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados de forma
pautada.

Recoñecer aspectos relacionados cos
elementos do medio natural, social e
cultural a través da indagación.

CA2.2 - Recoñecer conexións sinxelas e directas
entre diferentes elementos do medio natural, social
e cultural por medio da observación, a manipulación
e a experimentación.

Recoñecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural,
social e cultural.

CA2.3 - Mostrar estilos de vida sustentable e valorar
a importancia do respecto, os coidados, a
corresponsabilidade e a protección dos elementos e
seres do planeta, identificando a relación da vida das
persoas coas súas accións sobre os elementos e
recursos do medio como o chan e a auga.

Respectar os seres vivos do planeta,
identificando as accións das persoas
sobre o chan e a auga.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA3.3 - Mostrar actitudes que fomenten a igualdade
de xénero e as condutas non sexistas recoñecendo
modelos positivos na contorna próxima.

Mostrar actitudes que fomenten a
igualdade de xénero e as conductas non
sexistas.

CA4.1 - Mostrar actitudes de respecto ante o
patrimonio natural e cultural, recoñecéndoo como un
ben común.

Respecta o patrimonio natural e cultural.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Coñecemento da nosa contorna. Paisaxes naturais e paisaxes humanizadas, e os seus elementos. A acción humana
sobre o medio e as súas consecuencias.

- Estilos de vida sustentable. O uso da auga, a mobilidade sustentable e a xestión dos residuos.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- As expresións e producións artísticas da contorna próxima.
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7

Título da UDUD

Tempus fugit

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo.

Utilizar dispositivos ou recursos dixitais.

CA1.5 - Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática como parte de grupos próximos á súa
contorna, identificando as responsabilidades
individuais e empregando unha linguaxe inclusiva e
non violenta.

Establecer acordos de forma dialogada
respectando aos demais.

CA3.3 - Mostrar actitudes que fomenten a igualdade
de xénero e as condutas non sexistas recoñecendo
modelos positivos na contorna próxima.

Mostrar actitudes que fomenten a
igualdade de xénero e as conductas non
sexistas.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Ordenar temporalmente feitos da
contorna social e cultural próxima.

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Coñecer persoas, especialmente mulleres,
relevantes da historia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- Medida do tempo na vida cotiá e as súas equivalencias. Unidades temporais básicas (día, semana, mes, ano)
situando acontecementos da historia persoal e identificando cambios que se producen ao longo do tempo.

- A percepción do tempo. Conceptos temporais básicos: antes, despois, durante, pasado, presente e futuro.

- Recursos e medios analóxicos e dixitais. As fontes orais e a memoria colectiva. A historia local e a biografía
familiar, mulleres e homes como suxeitos da historia.

8

Título da UDUD

Coñecendo o noso pasado.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada, utilizándoa
en investigacións relacionadas co medio natural,
social e cultural.

Buscar información sinxela de diferentes
fontes seguras e fiables de forma guiada.

CA1.5 - Establecer acordos de forma dialóxica e
democrática como parte de grupos próximos á súa
contorna, identificando as responsabilidades
individuais e empregando unha linguaxe inclusiva e
non violenta.

Establecer acordos de forma dialogada
respectando aos demais.

CA3.1 - Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos, formulando preguntas e
realizando predicións.

Mostrar curiosidade por obxectos, feitos e
fenómenos próximos.

CA3.3 - Mostrar actitudes que fomenten a igualdade
de xénero e as condutas non sexistas recoñecendo
modelos positivos na contorna próxima.

Mostrar actitudes que fomenten a
igualdade de xénero e as conductas non
sexistas.

CA4.2 - Ordenar temporalmente feitos da contorna
social e cultural próxima, empregando nocións
básicas de medida e sucesión.

Ordenar temporalmente feitos da
contorna social e cultural próxima.

CA4.3 - Coñecer persoas e grupos sociais relevantes
da historia, así como formas de vida do pasado,
incorporando a perspectiva de xénero.

Coñecer persoas, especialmente mulleres,
relevantes da historia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións de acordo coas necesidades das
diferentes investigacións elementais sobre diversos aspectos da contorna social e da súa propia persoa,
empregando persoais e modelos.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- A curiosidade e a iniciativa na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo que xurdan dunha situación problema, acontecemento ou inquietude da contorna que os
rodea. Estratexias de traballo individual e cooperativo.

- Dispositivos e recursos da contorna dixital de aprendizaxe de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista.

- As expresións e producións artísticas da contorna próxima.

- Recursos e medios analóxicos e dixitais. As fontes orais e a memoria colectiva. A historia local e a biografía
familiar, mulleres e homes como suxeitos da historia.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A realización de diversas tarefas, actividades ou proxectos de xeito autónomo e/ou guiado por parte do alumnado
será unha condición primordial para acadar unha aprendizaxe significativa. Todo isto, terá un enfoque globalizador,
de carácter interdisciplinar, transversal e tratando de achegar o coñecemento científico ao alumnado.
A contorna será un medio idóneo para a adquisición de novas aprendizaxes, comezando polas máis próximas á súa
realidade (sinxelas) e ata chegar a outras máis complexas.
O traballo individual, en pares ou en equipo (traballo colaborativo) serán as opcións máis empregadas para favorecer
a participación total do alumnado.
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Predominarán estilos de ensino cognoscitivos, onde o alumnado é o protagonista do proceso.
Todo isto debe rexirse polos principios de normalización e inclusión e así poder atender á diversidade existente na
nosa aula.
En resumo,  a  metodoloxía  será  activa,  participativa,  comunicativa  e  intentará  incluir  novas  experiencias  que
fomenten a innovación educativa na medida que seña posible, coa finalidade de incentivar e motivar ao alumnado
cara a novas aprendizaxes.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libreta e caderno

Computador de aula

PDI

Recursos bibliográficos (biblioteca)

Material funxible

Globo terráqueo

Aula virtual do centro

Empregaremos unha variedade significativa de recursos didácticos coa finalidade de ofertarlle ao noso alumnado un
amplo abano de posibilidades para as súas aprendizaxes. Intentaremos motivar e implicar ao alumnado no proceso
de ensino-aprendizaxe, xa que procuraremos que os recursos empregados posibiliten a súa aprendizaxe.
As ferramentas e materiais novedosos funcionan como eixe motivador na aprendizaxe do alumnado.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O proceso de avaliación inicial durará as dúas primeiras semanas lectivas do curso ( 4 sesións).
Nesta avaliación inicial, o obxectivo primordial é comprobar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
posúe o noso alumnado sobre a área de Ciencias Sociais.
Para obter dita información , podemos empregar distintos tipos de instrumentos de recollida de información: test
obxectivos, traballos individuais e/ou grupais, actividades na aula virtual...
A  partires  da  información  recollida  e  da  interpretación  da  mesma,  poderemos  adaptar  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe ás caracterísitcas do grupo-clase, poñendo especial énfase na detección de problemáticas e na posta en
marcha das medidas de atención á diversidade necesarias.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

10

UD 3

5

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

25

UD 8

25

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes o grao de adquisición das
competencias, o logro dos obxectivos da etapa e os criterios de avaliación. No caso de alumnado con adaptación
curricular, os referentes serán os incluídos na devandita adaptación.
No tocante á calificación dos trimestres, a nota extraerase da media ponderada obtida entre as calificacións das
Unidades didácticas que compoñen o trimestre. Para calificar cada Unidade didáctica, utilizaremos diferentes táboas
de indicadores.  Para  cubrilas,  empregaremos instrumentos  de  avaliación  como portfolios,  traballos  en  grupo,
individuais...
Durante o primeiro ciclo da etapa non vemos precisa a utilización de probas escritas (exames) para calificar ao
alumnado, con todo, todos os traballos escritos (  libreta,  traballos de aula,  murais...)  terémolos en conta para
construir a cualificación dos nosos alumnos/as.
A nota final, ao tratarse dunha avaliación continua, será a obtida no terceiro trimestre.
A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte porcentaxe:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación 20%, nota 2ª avaliación 30%, nota 3ª avaliación 50%.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde de 25 de xaneiro de 2022, a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores recupéranse avaliacións anteriores, de ser o caso.
Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa, poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese alumno en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade de acordo co
Plan Xeral de Atención á Diversidade elaborado polo Departamento de Orientación. Dentro das medidas empregadas
inclúense  o  reforzo  educativo,  o  apoio  de  profesorado con dispoñibilidade horaria  ou  o  apoio  de  profesorado
especialista en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.

6. Medidas de atención á diversidade

Na etapa da educación primaria poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na detección
precoz das súas necesidades específicas e no establecemento de mecanismos de apoio e reforzo tan pronto como se
detecten dificultades de aprendizaxe co obxecto de reforzar a inclusión e asegurar o dereito a unha educación de
calidade.
Neste sentido, cobra especial relevancia o tratamento do Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo
(ACNEAE), entendidos como os alumnos e alumnas que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiais, por atraso madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe
e  a  comunicación,  por  trastornos  de  atención  ou  de  aprendizaxe,  por  descoñecemento  grave  da  lingua  de
aprendizaxe, por atoparse en situación de vulnerabilidade socioeducativa, polas súas altas capacidades intelectuais,
por incorporarse tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.
O traballo coordinado xunto co Departamento de Orientación, o equipo docente, o persoal sanitario e a familia do
alumnado será fundamental para a abordaxe das dificultades que poidan xurdir no proceso de ensino-aprendizaxe.
O documento de referencia será o Plan Xeral de Atención á Diversidade, no que figurarán as posibles medidas tanto
ordinarias como extraordinarias de atención á diversidade. Neste sentido, a información obtiva na avaliación inicial
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axudará a escoller  a/as medida/as de atención á diversidade, como poden ser o reforzo educativo,  o apoio de
profesorado  con  dispoñibilidade  horaria  ou  o  apoio  de  profesorado  especialista  en  Audición  e  Linguaxe  e/ou
Pedagoxía  Terapéutica.  Será  importante  tamén  a  planificación  de  actividades  de  reforzo  e  ampliación  para
individualizar o ensino e atender á totalidade do alumnado.
Tamén teremos en conta o seguimento das Adaptacións Curriculares que teña o alumnado.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X

ET.4 - Competencia dixital X

ET.5 - Creatividade X X X X X X X

ET.6 - Emprendemento X X

ET.7 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X X X X X

ET.8 - Educación para a paz e
resolución pacífica de
conflitos

X X X X X X X X

ET.9 - Educación para o
consumo responsable X

ET.10 - Desenvolvemento
sustentable X X

ET.11 - Educación para a
saúde, incluida a afectivo-
sexual.

X X X X X X X X

ET.12 - Educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.13 - Pluralidade e respecto
polo estado de dereito. X X X

ET.14 - Respecto pola
diversidade afectivo-sexual X X X X X X X X

Observacións:
Os elementos transversais  non pertencen exclusivamente a unha área en concreto,  senón que deben ser
abordados ao longo de todas elas.
As CCSS serán un espazo ideal para que de xeito globalizado se traballen todos estes contidos mesturados cos
propios da área.
Certos elementos transversais, como a expresión oral e escrita ou a resolución pacífica de conflitos estarán
presentes ao longo de todas as unidades didácticas. Por outra banda, contidos como o desenvolvemento sostible,
serán aboradados en unidades didácticas en concreto.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visitaremos o museo MUNCYT.Visita ao museo MUNCYT

O obxecto da visita é o de realizar obradoiros con material de
refugallo e traballar a educación medioambiental.

Visita a unha Granxa-escola

Para mellorar os hábitos dunha alimentación sa.Actividades de Aliméntate Ben (Plan Proxecta)

Coidado do noso Planeta Azul.Visita ao Planetario

Observacións:
Resulta fundamental a planificación de actividades complementarias para consolidar os contidos traballados ao
longo do curso.
O feito de realizar actividades fora do entorno habitual de aprendizaxe ou mesmo con outras persoas implicadas,
resulta moi motivante para o alumnado e serve de catalizador para a consolidación destas aprendizaxes.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Ofréceselle ao alumnado as explicacións individuais que precisan?

Conseguiuse motivar ao alumnado?

Elabóranse diferentes actividades segundo o nivel de desenvolvemento do alumnado?

Préstase atención aos elementos transversais plantexados?

Adáptanse as tarefas aos diferenets ritmos e estilos de aprendizaxe?

Infórmase ao alumnado dos resultados obtidos nas diferentes tarefas propostas?

Infórmase ao alumnado dos erros cometidos nas diferentes tarefas ou actividades?

Cal é o grao de coordinación co resto do equipo docente?

Tomáronse medidas para atender ao ACNEAE?

Mantívose contacto coas familias logrando a súa implicación no proceso?

Aproveitáronse os recursos dos que dispón o centro?

Cando falamos de avaliación, o primeiro que se nos ven á cabeza é a avaliación do alumnado, mais non adoitamos ter
en consideración  a  propia  práctica  docente.  O  propio  Decreto  que establece  o  currículo,  no  seu artigo  21 de
avaliación e promoción, e a orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación, recollen a

Descrición:
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necesidade de establecer indicadores de logro para avaliar os procesos de ensino e a súa propia práctica docente nas
programacións didácticas. A información para avaliar todos estes items estará recollida no diario de sesións e no
rexistro anecdótico de cada unha das Unidades Didácticas.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Toda a programación está suxeita a ser revisada con continuidade có obxectivo de adaptar o proceso de ensino-
aprendizaxe aos diferentes ritmos, intereses e necesidades do alumnado.
Durante o desenvolvemento das diferentes Unidades Didácticas e ao remate das mesmas, levarase a cabo unha
avaliación obxectiva coa finalidade de mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
Ao remate de cada trimestre, valoraranse os resultados académicos obtidos polo alumnado, a información recollida a
través dos indicadores de logro do epígrafe anterior e os datos aportados polo equipo docente nas sesións de
avaliación, có gallo de formular propostas de mellora en todos os aspectos da programación (proceso de aprendizaxe,
proceso de ensino e a propia práctica docente). Faremos especial fincapé na análise das cualificacións obtidas nos
trimestres.
Por  outra banda,  un dos aspectos a tratar  durante as sucesivas reunións do equipo do 1º ciclo,  será o propio
seguimento das Programacións Didácticas.

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BetanzosCEIP Francisco Vales Villamarín

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202315001124

Curso

1º Pri.Educación física

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

70Educación primaria

Sesións
semanais

2
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1. Introdución

Hoxe en día considérase que a área de Educación Física é imprescindible para alcanzar o obxectivo principal do noso
Sistema Educativo,  que  é  o  desenvolvemento  integral  do  individuo.  Permite  desenvolver  a  personalidade  do
alumnado baixo os seus cinco ámbitos: físico, psíquico, cognitivo, inserción social e relación interpersoal.
O noso corpo é o vínculo de relación co ámbito que nos rodea e co resto das persoas coas que convivimos.
A sociedade é consciente de incorporar á cultura e á educación os coñecementos, destrezas e capacidades que
relacionados co corpo e a actividade motora contribúen ao desenvolvemento persoal, social, así como á mellora da
saúde e calidade de vida e a unha ocupación positiva do ocio e tempo libre. Deste modo a Educación Física foi
adquirindo maior importancia ao longo dos anos, ata tomar o que ten actualmente, considerándose unha área
curricular dunha importancia fundamental dentro do sistema educativo actual.
A través desta programación didáctica, preténdense desenvolver as capacidades e habilidades instrumentais que
perfeccionan e aumentan as posibilidades de movemento dos alumnos/as, desenvolvendo patróns motoras básicos
que constitúan unha sólida base para o futuro, aínda que ademais incidiremos en toda unha serie de actividades e
valores con influencia no corpo e a conduta motora.
A presente Programación Didáctica recolle en forma ordenada e secuenciada as Unidades Didácticas relativas ao
proceso de ensino-aprendizaxe dirixido ao primeiro nivel de Educación Primaria. Está personalizada a un grupo
concreto e polo tanto axústase ao contexto sociocultural no que se enmarca.
Programar correctamente aumenta a calidade educativa ao fixar uns fins, evitar a improvisación e adaptarse ao
contexto no que se vai desenvolver. Á súa vez, facendo esta programación de forma flexible poderemos adaptarnos
ás  necesidades  detectadas  en cada momento  e  adecuarnos  ás  características  do  alumnado,  atendendo así  á
diversidade.

* CONTEXTUALIZACIÓN.

- Centro: CEIP Francisco Vales Villamarín
- Unidades: 42 (11 en EI e 31 en EP)
- Curso: 1º. 5 unidades.
- Nº alumnos/as: 101 (56 nenas e 45 nenos)
- Contorna: Betanzos
- Instalacións: ximnasio, polideportivo, patio exterior, zona verde no exterior
- Xornada escolar: continua (09:00 a 14:00)

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Adoptar  un  estilo  de  vida  activo  e
saudable, practicando regularmente actividades
f í s i c a s  e  d e p o r t i v a s  e  a d o p t a n d o
comportamentos que potencien a saúde física,
mental  e  social ,  as í  como  medidas  de
responsabilidade individual e colectiva durante
a  práctica  motriz  para  interiorizar  e  integrar
hábitos  de  actividade  física  sistemática  que
contribúan ao benestar.

2-5 2-5 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Adaptar  os  elementos  propios  do
esquema  corporal,  as  capacidades  físicas,
perceptivo-motrices e coordinativas, así  como
as  habil idades  e  as  destrezas  motrices,
aplicando procesos de percepción,  decisión e
execución  adecuados  á  lóxica  interna  e  aos
obxectivos  de  diferentes  situacións,  para  dar
resposta ás demandas de proxectos motores e
de prácticas motrices con distintas finalidades
en contextos da vida diaria.

1 3 4-5

O B X 3  -  D e s e n v o l v e r  p r o c e s o s  d e
autorregulación  e  interacción  no  marco  da
práctica  motriz,  con  actitude  emprática  e
inclusiva, facendo uso de habilidades sociais e
actitudes de cooperación, respecto, traballo en
equipo e deportividade, con independencia das
diferenzas etnoculturais, sociais, de xénero e de
habilidade dos participantes, para contribuír á
convivencia social  e ao compromiso ético nos
diferentes espazos en que se participa.

1-5 1-3-5 2-3

OBX4  -  Recoñecer  e  practicar  diferentes
manifestacións  lúdicas,  físico-deportivas  e
artístico-expresivas propias da cultura motriz,
valorando a súa influencia e as súas achegas
estéticas  e  creativas  á  cultura  tradicional  e
contemporánea, para integralas nas situacións
motrices que se utilizan regularmente na vida
cotiá.

3 3 1-2-3-4

OBX5  -  Valorar  diferentes  medios  naturais  e
urbanos  como  contextos  de  práctica  motriz,
interactuando  con  eles,  comprendendo  a
importancia  da  súa  conservación  desde  un
enfoque sustentable e adoptando medidas de
responsabilidade individual durante a práctica
de xogos e actividades físico-deportivas, para
realizar unha práctica eficiente e respectuosa
coa  contorna  e  participar  no  seu  coidado  e
mellora.

5 2-4 1-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XCoñézote, coñézome1 6

É unha unidade didáctica de benvida.
Refírese a aspectos importantes para a boa
marcha do curso (normas básicas,
coñecemento dos membros e o docente,
expectativas...). Realizarase, mediante
xogos, unha avaliación inicial do alumnado.
Tamén repasamos os aspectos básicos de
saúde e coidado persoal.

10

XControlo o mundo2 9A continuación vén unha unidade didáctica
dedicada ás capacidades perceptivo- 10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XControlo o mundo2 9

motoras, xa que son un requisito
fundamental e a base antes de dar o paso
ao desenvolvemento das habilidades
motoras básicas. Trabállase o esquema
corporal, a espacialidade e a temporalidade
e posteriormente inclúese a lateralidade e o
equilibrio, xa que ambos os dous son
resultantes das citadas capacidades
perceptivo-motoras.

10

XSomos áxiles3 9
Nesta UD traballaranse as habilidades
motoras básicas (H.M.B.) co corpo
(desprazamentos, saltos e xiros) por medio
principalmente de xogos.

10

XSomos hábiles4 6
Continuamos co traballo das HMB, pero
desta volta con obxectos (lanzamentos,
recepcións, golpeos...).

10

Deporte en parella X5 6

Baseámonos no traballo previo de HMB
para continuar no seu afianzamento a
través da aproximación a deportes. Nesta
UD trabállanse deportes de aversario, como
as artes marciais e deportes de raqueta.

10

Deporte en equipo X6 8
Continuamos coa iniciación deportiva co
traballo de xogos predeportivos do
baloncesto, floorball e voleibol.

10

Xogos de sempre X7 8

Esta unidade didáctica dedícase aos xogos
populares tradicionais como un medio de
achegamento a outras xeracións,
continuidade de costumes e tradicións, e
desenvolvemento doutros contidos
(habilidades motoras, condición física...),
continuando á vez o traballo das
Habilidades Motoras Básicas.

10

XTeatro e cine8 6
Incluiremos aspectos de Expresión
Corporal, aínda que xa se inclúen na parte
de volta á calma de sesións ao longo de
todo o curso,

10

XImos de foliada!9 7

Supón un traballo do ritmo a través dunha
unidade de iniciación ao baile galego e
outras danzas tradicionais, coincidindo no
tempo coa celebración do Día dás Letras
Galegas. Tamén se traballarán outros tipos
de bailes con música moderna.

10

XAventuras no planeta Terra10 5

A última unidade trata de actividades de
orientación, actividades físicas organizadas
no medio natural e lesións habituais no
medio natural, realizándose na mellor
época do ano, climatoloxicamente falando.
Incidirase no coidado do medio ambiente.

10
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Coñézote, coñézome

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos para o
establecemento dun estilo de vida activo.

CA1.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando
en distintas situacións cotiás medidas
básicas de coidado da saúde persoal a
través da hixiene corporal e da educación
postural.

CA1.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde
os parámetros da deportividade,
aceptando as características e os niveis
dos participantes.

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando
en distintas situacións cotiás medidas
básicas de coidado da saúde persoal a
través da hixiene corporal e da educación
postural.

CA3.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos para o
establecemento dun estilo de vida activo.

CA3.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando
en distintas situacións cotiás medidas
básicas de coidado da saúde persoal a
través da hixiene corporal e da educación
postural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades
sociais de acollida, inclusión, axuda e
cooperación; iniciándose na resolución de
conflitos persoais mediante o diálogo e
mostrando un compromiso activo fronte
ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

CA6.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se
realizan as actividades físicas, axudando
a mantelos en bo estado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Alimentación saudable e hidratación.

- Educación postural en situacións cotiás.

- Coidado do corpo: a hixiene persoal e descanso tras a actividade física.

- Saúde social:

- A actividade física como práctica social saudable.

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Benestar persoal e na contorna a través da motricidade.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.
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Contidos

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Respecto das regras de xogo.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

2

Título da UDUD

Controlo o mundo

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando
en distintas situacións cotiás medidas
básicas de coidado da saúde persoal a
través da hixiene corporal e da educación
postural.

CA2.1 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando
en distintas situacións cotiás medidas
básicas de coidado da saúde persoal a
través da hixiene corporal e da educación
postural.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada
segundo as circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.

CA3.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos para o
establecemento dun estilo de vida activo.

CA3.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando
en distintas situacións cotiás medidas
básicas de coidado da saúde persoal a
través da hixiene corporal e da educación
postural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.

CA4.2 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e
gozando da actividade física.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada
segundo as circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Educación postural en situacións cotiás.

- Coidado do corpo: a hixiene persoal e descanso tras a actividade física.

- Saúde social:

- A actividade física como práctica social saudable.

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Lateralidade e a súa proxección no espazo.

- Coordinación óculo-pédica e óculo-manual.

- Equilibrio estático e dinámico.

- Técnicas básicas de respiración e relaxación/contracción para controlar o corpo e ser aplicadas en situacións
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Contidos

- motrices cotiás.

- Percepción espazo-temporal. Nocións básicas (arriba-abaixo, encima-debaixo, diante-detrás, preto-lonxe, dentro-
fóra, esquerda-dereita) para orientarse no espazo próximo.

- Habilidades e destrezas motrices básicas xenéricas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Coñecemento e práctica de bailes e xogos populares, tradicionais e autóctonos de Galicia.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

- Normas de uso da vía pública: educación viaria para peóns. Mobilidade segura, saudable e sustentable.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

3

Título da UDUD

Somos áxiles

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos para o
establecemento dun estilo de vida activo.

CA1.4 - Recoñecer a importancia de desenvolver
proxectos motores de carácter individual,
cooperativo ou colaborativo, valorando a súa
consecución a partir dunha análise dos resultados
obtidos.

Recoñecer a importancia de desenvolver
proxectos motores de carácter individual,
cooperativo ou colaborativo, valorando a
súa consecución a partir dunha análise
dos resultados obtidos.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada
segundo as circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.

CA3.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos para o
establecemento dun estilo de vida activo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades
sociais de acollida, inclusión, axuda e
cooperación; iniciándose na resolución de
conflitos persoais mediante o diálogo e
mostrando un compromiso activo fronte
ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada
segundo as circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se
realizan as actividades físicas, axudando
a mantelos en bo estado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Educación postural en situacións cotiás.

- Saúde social:

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Preparación da práctica motriz: vestimenta deportiva e hábitos xerais de hixiene corporal.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Lateralidade e a súa proxección no espazo.

- Equilibrio estático e dinámico.

- Técnicas básicas de respiración e relaxación/contracción para controlar o corpo e ser aplicadas en situacións
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Contidos

- motrices cotiás.

- Percepción espazo-temporal. Nocións básicas (arriba-abaixo, encima-debaixo, diante-detrás, preto-lonxe, dentro-
fóra, esquerda-dereita) para orientarse no espazo próximo.

- Habilidades e destrezas motrices básicas xenéricas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

4

Título da UDUD

Somos hábiles

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.4 - Recoñecer a importancia de desenvolver
proxectos motores de carácter individual,
cooperativo ou colaborativo, valorando a súa
consecución a partir dunha análise dos resultados
obtidos.

Recoñecer a importancia de desenvolver
proxectos motores de carácter individual,
cooperativo ou colaborativo, valorando a
súa consecución a partir dunha análise
dos resultados obtidos.

CA2.2 - Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para adaptar o
corpo á actividade física e evitar lesións.

Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para
adaptar o corpo á actividade física e
evitar lesións.

CA2.4 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada
segundo as circunstancias.

CA2.5 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde
os parámetros da deportividade,
aceptando as características e os niveis
dos participantes.

CA6.2 - Adoptar decisións en contextos de práctica
motriz de maneira axustada segundo as
circunstancias.

Adoptar decisións en contextos de
práctica motriz de maneira axustada
segundo as circunstancias.

CA6.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se
realizan as actividades físicas, axudando
a mantelos en bo estado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde social:

- Saúde mental:

- Autocoñecemento e identificación das fortalezas e debilidades en todos os ámbitos (social, físico e mental).

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Lateralidade e a súa proxección no espazo.

- Coordinación óculo-pédica e óculo-manual.

- Equilibrio estático e dinámico.

- Técnicas básicas de respiración e relaxación/contracción para controlar o corpo e ser aplicadas en situacións
motrices cotiás.

- Percepción espazo-temporal. Nocións básicas (arriba-abaixo, encima-debaixo, diante-detrás, preto-lonxe, dentro-
fóra, esquerda-dereita) para orientarse no espazo próximo.
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Contidos

- Habilidades e destrezas motrices básicas xenéricas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Capacidades físicas desde o ámbito lúdico e o xogo.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

5

Título da UDUD

Deporte en parella

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA1.5 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e
gozando da actividade física.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde
os parámetros da deportividade,
aceptando as características e os niveis
dos participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades
sociais de acollida, inclusión, axuda e
cooperación; iniciándose na resolución de
conflitos persoais mediante o diálogo e
mostrando un compromiso activo fronte
ás actuacións contrarias á convivencia.

CA2.2 - Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para adaptar o
corpo á actividade física e evitar lesións.

Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para
adaptar o corpo á actividade física e
evitar lesións.

CA3.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando
en distintas situacións cotiás medidas
básicas de coidado da saúde persoal a
través da hixiene corporal e da educación
postural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA4.2 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e
gozando da actividade física.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde
os parámetros da deportividade,
aceptando as características e os niveis
dos participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades
sociais de acollida, inclusión, axuda e
cooperación; iniciándose na resolución de
conflitos persoais mediante o diálogo e
mostrando un compromiso activo fronte
ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

CA4.5 - Coñecer e valorar os logros de distintos
referentes do deporte de ambos os xéneros,
recoñecendo o esforzo, a dedicación e os sacrificios
requiridos para alcanzar os devanditos éxitos.

Coñecer e valorar os logros de distintos
referentes do deporte de ambos os
xéneros, recoñecendo o esforzo, a
dedicación e os sacrificios requiridos para
alcanzar os devanditos éxitos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde social:

- A actividade física como práctica social saudable.

- Saúde mental:

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Coordinación óculo-pédica e óculo-manual.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.
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6

Título da UDUD

Deporte en equipo

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA1.5 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e
gozando da actividade física.

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde
os parámetros da deportividade,
aceptando as características e os niveis
dos participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades
sociais de acollida, inclusión, axuda e
cooperación; iniciándose na resolución de
conflitos persoais mediante o diálogo e
mostrando un compromiso activo fronte
ás actuacións contrarias á convivencia.

CA2.2 - Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para adaptar o
corpo á actividade física e evitar lesións.

Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para
adaptar o corpo á actividade física e
evitar lesións.

CA2.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA3.3 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA4.2 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e
gozando da actividade física.

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde
os parámetros da deportividade,
aceptando as características e os niveis
dos participantes.

CA4.4 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións discriminatorias e de violencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades
sociais de acollida, inclusión, axuda e
cooperación; iniciándose na resolución de
conflitos persoais mediante o diálogo e
mostrando un compromiso activo fronte
ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

CA4.5 - Coñecer e valorar os logros de distintos
referentes do deporte de ambos os xéneros,
recoñecendo o esforzo, a dedicación e os sacrificios
requiridos para alcanzar os devanditos éxitos.

Coñecer e valorar os logros de distintos
referentes do deporte de ambos os
xéneros, recoñecendo o esforzo, a
dedicación e os sacrificios requiridos para
alcanzar os devanditos éxitos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde social:

- A actividade física como práctica social saudable.

- Dereitos dos nenos e das nenas no deporte escolar.

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.

- Saúde mental:

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Coordinación óculo-pédica e óculo-manual.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.
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7

Título da UDUD

Xogos de sempre

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde
os parámetros da deportividade,
aceptando as características e os niveis
dos participantes.

CA1.7 - Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación; iniciándose
na resolución de conflitos persoais mediante o
diálogo e mostrando un compromiso activo fronte ás
actuacións contrarias á convivencia.

Participar nas prácticas motrices cotiás,
comezando a desenvolver habilidades
sociais de acollida, inclusión, axuda e
cooperación; iniciándose na resolución de
conflitos persoais mediante o diálogo e
mostrando un compromiso activo fronte
ás actuacións contrarias á convivencia.

CA2.2 - Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para adaptar o
corpo á actividade física e evitar lesións.

Participar en xogos de activación e volta á
calma, recoñecendo a súa utilidade para
adaptar o corpo á actividade física e
evitar lesións.

CA2.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA2.6 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de
carácter cultural propias da contorna,
valorando o seu compoñente lúdico-
festivo e gozando da súa posta en
práctica.

CA3.2 - Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando en distintas
situacións cotiás medidas básicas de coidado da
saúde persoal a través da hixiene corporal e da
educación postural.

Explorar as posibilidades da propia
motricidade a través do xogo, aplicando
en distintas situacións cotiás medidas
básicas de coidado da saúde persoal a
través da hixiene corporal e da educación
postural.

CA4.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde os
parámetros da deportividade, aceptando as
características e os niveis dos participantes.

Respectar as normas consensuadas, así
como as regras de xogo, e actuar desde
os parámetros da deportividade,
aceptando as características e os niveis
dos participantes.

CA5.1 - Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos da
motricidade de maneira lúdica e integrada en
diferentes situacións e contextos, mellorando
progresivamente o seu control e o seu dominio
corporal.

Descubrir, recoñecer e empregar os
compoñentes cualitativos e cuantitativos
da motricidade de maneira lúdica e
integrada en diferentes situacións e
contextos, mellorando progresivamente o
seu control e o seu dominio corporal.

CA5.2 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de
carácter cultural propias da contorna,
valorando o seu compoñente lúdico-
festivo e gozando da súa posta en
práctica.

CA6.1 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se
realizan as actividades físicas, axudando
a mantelos en bo estado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde social:

- A actividade física como práctica social saudable.

- Dereitos dos nenos e das nenas no deporte escolar.

- Saúde mental:

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: xogos de activación, quecemento e volta á calma.

- Esquema corporal:

- Coordinación óculo-pédica e óculo-manual.

- Respecto das regras de xogo.

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas como manifestación da propia cultura.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.
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Contidos

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

8

Título da UDUD

Teatro e cine

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e
gozando da actividade física.

CA2.6 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de
carácter cultural propias da contorna,
valorando o seu compoñente lúdico-
festivo e gozando da súa posta en
práctica.

CA2.7 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os distintos usos comunicativos
da corporalidade e as súas
manifestacións a diferentes ritmos e
contextos expresivos.

CA3.4 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os distintos usos comunicativos
da corporalidade e as súas
manifestacións a diferentes ritmos e
contextos expresivos.

CA4.2 - Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e gozando da
actividade física.

Identificar as emocións que se producen
durante o xogo, tentando xestionalas e
gozando da actividade física.

CA5.2 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de
carácter cultural propias da contorna,
valorando o seu compoñente lúdico-
festivo e gozando da súa posta en
práctica.

CA5.3 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os distintos usos comunicativos
da corporalidade e as súas
manifestacións a diferentes ritmos e
contextos expresivos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Coidado do corpo: a hixiene persoal e descanso tras a actividade física.

- Saúde social:

- Respecto cara a todas as persoas, con independencia das súas características persoais.
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Contidos

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Esquema corporal:

- Conciencia corporal.

- Habilidades sociais: verbalización de emocións derivadas da interacción en contextos motrices.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas como manifestación da propia cultura.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

9

Título da UDUD

Imos de foliada!

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA2.3 - Coñecer os valores positivos que fomenta a
práctica motriz compartida recoñecendo,
vivenciando e gozando os seus beneficios en
contextos variados e inclusivos e respectando a
todos os participantes independentemente das súas
características individuais.

Coñecer os valores positivos que fomenta
a práctica motriz compartida
recoñecendo, vivenciando e gozando os
seus beneficios en contextos variados e
inclusivos e respectando a todos os
participantes independentemente das
súas características individuais.

CA2.6 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de
carácter cultural propias da contorna,
valorando o seu compoñente lúdico-
festivo e gozando da súa posta en
práctica.

CA2.7 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de
carácter cultural propias da contorna,
valorando o seu compoñente lúdico-
festivo e gozando da súa posta en
práctica.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os distintos usos comunicativos
da corporalidade e as súas
manifestacións a diferentes ritmos e
contextos expresivos.

CA4.5 - Coñecer e valorar os logros de distintos
referentes do deporte de ambos os xéneros,
recoñecendo o esforzo, a dedicación e os sacrificios
requiridos para alcanzar os devanditos éxitos.

Coñecer e valorar os logros de distintos
referentes do deporte de ambos os
xéneros, recoñecendo o esforzo, a
dedicación e os sacrificios requiridos para
alcanzar os devanditos éxitos.

CA5.2 - Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de carácter
cultural propias da contorna, valorando o seu
compoñente lúdico-festivo e gozando da súa posta
en práctica.

Participar activamente en xogos e noutras
manifestacións artístico-expresivas de
carácter cultural propias da contorna,
valorando o seu compoñente lúdico-
festivo e gozando da súa posta en
práctica.

CA5.3 - Adaptar os distintos usos comunicativos da
corporalidade e as súas manifestacións a diferentes
ritmos e contextos expresivos.

Adaptar os distintos usos comunicativos
da corporalidade e as súas
manifestacións a diferentes ritmos e
contextos expresivos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde social:

- Saúde mental:

- Práctica física: vivencia de diversas experiencias corporais en distintos contextos.

- Esquema corporal:

- Condutas que favorezan a convivencia e a igualdade de xénero, inclusivas e de respecto aos demais, en situacións
motrices: estratexias de identificación de condutas contrarias á convivencia ou discriminatorias.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas como manifestación da propia cultura.

- Coñecemento e práctica de bailes e xogos populares, tradicionais e autóctonos de Galicia.

- Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do movemento.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter artístico-expresivo.

10

Título da UDUD

Aventuras no planeta Terra

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos para o
establecemento dun estilo de vida activo.

CA1.4 - Recoñecer a importancia de desenvolver
proxectos motores de carácter individual,
cooperativo ou colaborativo, valorando a súa
consecución a partir dunha análise dos resultados
obtidos.

Recoñecer a importancia de desenvolver
proxectos motores de carácter individual,
cooperativo ou colaborativo, valorando a
súa consecución a partir dunha análise
dos resultados obtidos.

CA2.8 - Participar en actividades lúdico-recreativas
de forma segura nas contornas natural e urbana,
coñecendo os usos que nos achegan a nivel motriz e
adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación das devanditas contornas.

Participar en actividades lúdico-
recreativas de forma segura nas
contornas natural e urbana, coñecendo os
usos que nos achegan a nivel motriz e
adoptando actitudes de respecto, coidado
e conservación das devanditas contornas.

CA3.1 - Identificar os desprazamentos activos como
práctica saudable, coñecendo os seus beneficios
físicos para o establecemento dun estilo de vida
activo.

Identificar os desprazamentos activos
como práctica saudable, coñecendo os
seus beneficios físicos para o
establecemento dun estilo de vida activo.

CA4.6 - Participar en actividades lúdico-recreativas
de forma segura na contorna natural e urbana,
coñecendo os usos que nos achegan a nivel motriz e
adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación das devanditas contornas.

Participar en actividades lúdico-
recreativas de forma segura na contorna
natural e urbana, coñecendo os usos que
nos achegan a nivel motriz e adoptando
actitudes de respecto, coidado e
conservación das devanditas contornas.

CA6.4 - Gozar de forma segura da contorna natural e
urbana, coñecendo os usos que nos achega a nivel
motriz e adoptando actitudes de respecto, coidado e
conservación cara a eles durante o desenvolvemento
de distintas prácticas lúdico-recreativas en distinto
contextos.

Gozar de forma segura da contorna
natural e urbana, coñecendo os usos que
nos achega a nivel motriz e adoptando
actitudes de respecto, coidado e
conservación cara a eles durante o
desenvolvemento de distintas prácticas
lúdico-recreativas en distinto contextos.

CA6.5 - Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se realizan as
actividades físicas, axudando a mantelos en bo
estado.

Utilizar de forma adecuada o material, as
instalacións e os espazos nos que se
realizan as actividades físicas, axudando
a mantelos en bo estado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Alimentación saudable e hidratación.

- Saúde social:

- A actividade física como práctica social saudable.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.
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Contidos

- Benestar persoal e na contorna a través da motricidade.

- Uso e coidado do material e dos espazos utilizados na actividade que se vaia desenvolver.

- Habilidades e destrezas motrices básicas xenéricas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Grao de autonomía e autoconfianza: aumento da autonomía persoal, mellora e afianzamento da confianza en si
mesmo e nos demais.

- Normas de uso da vía pública: educación viaria para peóns. Mobilidade segura, saudable e sustentable.

- Posibilidades de uso que achega o material para o desenvolvemento da práctica motriz e concienciación dos
efectos que se producen sobre a contorna.

- Conservación das diferentes instalacións e espazos usados para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas seguras no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna próxima durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía  responde  ao  como ensinar.  A  elección  dunha  ou  outra  metodoloxía  estará  determinada  polos
obxectivos a alcanzar, os contidos a desenvolver, características do alumnado, as actividades..., de forma que todos
estes elementos sexan coherentes entre si.
ESTILOS DE ENSINO:
Utilizaremos  preferentemente  estilos  de  ensino  que  faciliten  a  participación  do  alumnado,  que  respecten  a
individualización  do  ensino,  e  sobre  todo  que  favorezan  a  adquisición  de  aprendizaxe  significativa.  Así,
empregaremos en todas as nosas sesións estilos de ensino mediante a busca (descubrimento guiado e asignación de
problemas).
Utilizaranse os seguintes estilos de ensino:
Mando directo: O mestre/a leva o mando da sesión, debendo os nenos/ás responder aos estímulos ou esixencias que
se lle formulan. O seu esquema é o seguinte:
Demostración > Explicación > Execución > Avaliación
Caracterízase pola  disciplina,  as  disposicións  xeométricas  e  as  respostas  ao unísono.  O docente establece os
obxectivos, orde, cantidade de execución-actividade, calidade..., e observa as accións do alumnado. Baséase na
imitación do modelo. Permite un gran control da clase. Procuraremos non empregar este estilo de ensino. Aínda que
en ocasións é necesario, cando necesitemos a imitación do modelo, como p. ex. nalgunhas actividades da U.D. de
Baile Galego.
Asignación de tarefas: O esquema de clase é o mesmo que no mando directo, pero neste estilo é o alumno/a quen
escolle o momento de comezo da tarefa, o ritmo, número de repeticións... Respéctase polo tanto o principio de
individualización, axustándose ás diferenzas de cada un. É por iso un estilo altamente motivador para o alumnado.
Durante o curso faremos varios circuítos.
Ensino recíproco: O alumno/a pasa a ser profesor/a, de maneira que avalía, corrixe e informa os seus compañeiros/ás.
O docente decide as tarefas e exercicios que se van realizar e só debe de corrixir aos observadores (os alumnos/as
que fan de docente). P. ex. practicarán o pinchacarneiro por parellas, corrixíndose mutuamente.
Descubrimento  guiado:  Proponse  unha  tarefa  para  que  o  alumno/a  descubra  a  solución.  O  profesor/a  guía  a
consecución dos obxectivos pero non dá a solución. Prodúcese a seguinte secuencia:
Disonancia cognitiva > Investigación > Descubrimento
O docente dará pistas e pasará á seguinte cando a resposta anterior sexa correcta. Se hai varias respostas posibles
darase un indicio para que o alumno/a se decida por unha. Utilizarémolo en case todas as sesións do curso.
Resolución de problemas: Segue o mesmo esquema que o estilo anterior, pero a diferenza fundamental é que non se
encamiña a unha solución determinada, senón que existen varias e é válida calquera coa que o alumno/a dea
resposta ao problema formulado. É un estilo moi motivador e facilita a adquisición de aprendizaxes significativas.
Tamén utilizaremos preferentemente este estilo de ensino.
O XOGO COMO RECURSO METODOLÓXICO.
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Utilizarase o xogo como recurso metodolóxico en todas as sesións da programación (polo menos na animación e na
volta á calma). A súa utilización é moi recomendable en Educación Primaria por moitas das súas características:
motivante, lúdico, educativo, libre, gratuíto, divertido, ficticio, evasivo, convencional...;  ademais favorece unha
aprendizaxe por parte do alumno/a adaptativa, creativa, coeducativa, espontánea, natural, significativa, integral e
persoal. O alumno/a aprende de forma pracenteira e sen decatarse, pero de forma significativa.
RETOS COOPERATIVOS.
Empregarase de xeito habitual os retos cooperativos, aqueles nos que un so alcanza a meta do xogo se esta é tamén
alcanzada polo resto de participantes, reducindo a ansia competitiva e mellorando a capacidade de traballo en
equipo.
TAREFAS INTEGRADAS.
En varias unidades didácticas desenvolveranse tarefas integradas, nas que se traballarán varias competencias á vez,
incluso en colaboración cos titores para colaborar de forma interdisciplinar.
PRINCIPIOS METODOLÓXICOS A TER EN CONTA.
Reforzo positivo: É importante que os alumnos/as estean motivados. Debe crearse un ambiente de confianza para
que o alumno/a se sinta seguro/a.
Progresión: Hai que seguir unha progresión de exercicios; é dicir, ir do doado ao difícil, do sinxelo ao complexo,
paulatinamente.
Intensidade: Os estímulos dados serán o suficientemente intensos para que os exercicios sexan adecuados ao grupo
de alumnos/as.
Transferencia: Cando se efectúa un novo movemento, este debe basearse no patrón doutros movementos aprendidos
anteriormente.
Intereses: Os exercicios formulados aos alumnos/as deben estar de acordo cos seus intereses e necesidades, para
lograr unha aprendizaxe significativa.
Individualización:  Hai  que respectar as características de cada neno/a,  tanto morfolóxicas,  coma fisiolóxicas e
funcionais. Cada un/a "é como é".
Participación: Non haberá aprendizaxe se o neno/a non participa activamente.

Ademais, seguiremos as seguintes pautas de actuación:
- Daremos explicacións breves, claras e concretas dende lugares visibles.
- Crearemos un clima de atención.
- Antes de comezar cada actividade asegurarémonos de que os alumnos/as a comprenderon.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Materiais e recursos didácticos

Os criterios de selección dos materiais curriculares adoptados polos equipos docentes seguen un conxunto de
criterios homoxéneos que proporcionan resposta efectiva ás propostas xerais de intervención educativa e ao modelo
didáctico propostos. De tal modo, establécense oito criterios ou directrices xerais que perfilan a análise:
- Adecuación ao contexto educativo do centro.
- Correspondencia dos obxectivos de etapa co resto de elementos curriculares.
- Coherencia dos contidos propostos cos criterios de avaliación e cos estándares de aprendizaxe avaliables.
- A acertada progresión dos contidos e criterios, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica interna de cada
área.
- A adecuación aos criterios de avaliación do centro.
- A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás diferenzas individuais.
- A claridade e amenidade gráfica e expositiva.
- A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa.
O material que se empregará será:
- Instalación deportiva: pavillón, pistas polideportivas, patio cuberto, sala de psicomotricidade e zonas verdes.
- Material convencional: quitamedos, aros, bancos suecos, balóns, mazas, pelotas, plinto, cordas, espaleiras, etc.
- Material non convencional: papel de xornal, globos, indiacas, panos, botellas de plástico, chapas de refresco, bólas,
gomas de saltar, sacos, tarxetas de cartolina, etc.
- Material audiovisual: música, cámara de vídeo.
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- Material TIC: ordenadores, encerado dixital, impresora...
- Material do propio alumno: chándal e zapatillas de deporte.
- Material do profesor: instrumentos de avaliación, fichas de alumno/a, etc.
No centro dispoñemos de todo o material preciso para o desenvolvemento das sesións.
As instalacións son compartidas por ata 3 mestres de Educación Física que dan clase de forma simultánea, polo que
se organizan unhas quendas para o emprego das distintas instalacións.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Na primeira Unidade Didáctica realizarase a avaliación inicial. Realizarase unha selección de xogos que implican
todas as capacidades físicas e perceptivo-motoras, e as habilidades motoras básicas, tanto co corpo coma con
obxectos. Esta avaliación inicial permitiranos coñecer mellor o estado dos alumnos/as e flexibilizar, se fose preciso, a
programación.
Realizarase  unha  selección  de  xogos  que  implican  todas  as  capacidades  físicas  e  perceptivo-motoras,  e  as
habilidades motoras básicas, tanto co corpo coma con obxectos. Esta avaliación inicial permitiranos coñecer mellor o
estado dos alumnos/as e flexibilizar, se fose preciso, a programación.
Por outra banda, a primeira sesión de cada unidade didáctica tamén supón unha recompilación de actividades desa
U.D., co obxecto de realizar a avaliación inicial de cada unidade.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Táboa de
indicadores 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

No referido ás ferramentas de avaliación, faremos unha avaliación subxectiva utilizando instrumentos de avaliación
cualitativos, mediante técnicas de observación. Rexistraremos o que sucede nas sesións, o progreso día a día. Este
rexistro será continuo e o máis sistemático posible. Para iso empregaranse escalas de observación e rúbricas.
O procedemento para avaliar unha unidade didáctica será a media aritmética das cualificacións dos criterios desa
unidade, obtidos a partir dos instrumentos de avaliación (escalas, rúbricas e rexistros sistemáticos).
A cualificación dun trimestre será a media aritmética das cualificacións das unidades dese trimestre, e a nota final do
curso será a media das unidades de todo o curso.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

As actividades de reforzo irán encamiñadas a desenvolver aqueles contidos que por un motivo ou outro sexan
complexos para o alumnado. Segundo o tipo de dificultade variaranse ao tipo de tarefas ou ben a forma de formulalas
(máis ou menos analíticas ou globais), adaptar a dificultade ou a distancia.
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Ademais poderá variarse o tipo de material, como por exemplo se algún alumno ou alumna ten dificultades para
desenvolver as habilidades de golpeo no bádminton, poderá empregarse un tipo de implemento e de móbil máis
grande, e así cos demais contidos.
Os alumnos/as que teñan unha avaliación negativa serán obxecto de reforzo educativo por  parte do profesor,
realizando as adaptacións e tarefas necesarias para tratar que o alumno alcance o nivel mínimo para a superación do
nivel.

6. Medidas de atención á diversidade

A atención  á  diversidade  debe  entenderse  como un  conxunto  de  propostas  curriculares  e  organizativas  que
perseguen as respostas educativas á pluralidade de intereses, necesidades e motivacións de todos e cada un dos
alumnos para que alcancen os obxectivos establecidos.
As decisións sobre como ensinar  (metodoloxía didáctica),  é  un dos ámbitos da programación que ofrece máis
posibilidades para favorecer a atención a diversidade. As estratexias didácticas a desenvolver, serían:
- Combinar diferentes formas de agrupamentos.
- Empregar materiais e recursos didácticos diversos.
- Fomentar a interacción profesor-alumno e entre os alumnos.
-  Formulación de tarefas abertas nas que os alumnos podan tomar decisións e implicarse activamente na súa
resolución.
En canto á atención aos alumnos con necesidades educativas específicas poden ser varias as medidas a adoptar en
función das necesidades de cada caso (déficits sensoriais, físicos, psíquicos, alumnos en desvantaxe social e cultural,
alumnos sobredotados). Na área de EF poden tomarse as seguintes medidas:
- Adaptación do material específico de EF.
- Adaptación e adecuación do material didáctico que empreguemos.
- Adaptación dos recursos metodolóxicos: agrupamentos, métodos, as tarefas tanto na cantidade desta coma na
forma de que a formular, formas de dirixirse aos alumnos. Por exemplo a un deficiente auditivo: vocalizar, falarlle á
cara, chamalo tocándolle o ombro...
- Ademais nos casos que fora necesario, realizaríanse adaptacións curriculares individuais (obxectivos mínimos,
criterios de avaliación, contidos), a partir da información do orientador do centro en colaboración e coordinación do
departamento de orientación, o titor, e os especialistas médicos correspondentes.
- Cando sexa necesario, manterase contacto cos médicos que achegarán as pautas a seguir no desenvolvemento
motora dos rapaces e rapazas, por deficiencias físicas, psíquicas, sensoriais ou sociais.
Cabe sinalar a atención de alumnos inmigrantes. Dende o ámbito da EF axudarase estes alumnos a integrarse
mediante as actividades lúdicas, de relación, e nun ambiente máis distendido que a aula ordinaria, ademais de
favorecer a aprendizaxe da nosa lingua.
Ao longo do curso irase valorando a necesidade de calquera adaptación que haxa que realizar a alumnos/as en
concreto polas distintas situacións que sobreveñan, sexan temporais ou permanentes.
Neste curso temos 3 alumnos con adaptación curricular.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión da
lectura X

ET.2 - Expresión oral e escrita X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X

ET.4 - Competencia dixital X X

ET.5 - Fomento da
creatividade X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.6 - Espírito científico X X X

ET.7 - Emprendemento X

ET.8 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X

ET.9 - Educación para a paz X X

ET.10 - Educación para o
consumo responsable
ET.11 - Dsenvolvemento
sustentable
ET.12 - Educación para a
saúde X

ET.13 - Educación emocional
e en valores X X X X X

ET.14 - Aprendizaxe da
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X X

ET.15 - Rexeitamento de
calquera tipo de violencia X X X

UD 9 UD 10

ET.1 - Comprensión da
lectura

ET.2 - Expresión oral e escrita

ET.3 - Comunicación
audiovisual

ET.4 - Competencia dixital

ET.5 - Fomento da
creatividade

ET.6 - Espírito científico

ET.7 - Emprendemento X

ET.8 - Igualdade entre
mulleres e homes X

ET.9 - Educación para a paz

ET.10 - Educación para o
consumo responsable X

ET.11 - Dsenvolvemento
sustentable X

ET.12 - Educación para a
saúde
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UD 9 UD 10

ET.13 - Educación emocional
e en valores
ET.14 - Aprendizaxe da
prevención e resolución
pacífica de conflitos
ET.15 - Rexeitamento de
calquera tipo de violencia

Observacións:
Os elementos transversais fan referencia a elementos que de deben traballar en todas as áreas. Moitos deles
tratan  de  sensibilizar  ao  alumnado  sobre  diversas  problemáticas  moi  importantes  na  nosa  sociedade
(desenvolvemento sostible, violencia, discriminacións...), contribuíndo ao seu desenvolvemento integral. Polo
tanto, falar de elementos transversais é falar de educación en valores.
Segundo o currículo vixente en Galicia os temas transversais que traballaremos son:

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Camiñata por Betanzos coñecendo as árbores da zona.Roteiro árbores da contorna

Participaremos  na  actividade  proposta  polo  Proxecto
Documental  Integrado  (PDI)  da  biblioteca,  que  neste
trimestre supón coñecer xogos da cultura que traballa cada
nivel. 1º de primaria traballa "Portugal". Tamén coñeceremos
xogos doutras culturas traballadas por outros niveis.

Xogos do mundo

Participaremos como espectadores  nos tradicionais  xogos
que se realizan no centro entre profesorado e alumnado de
6º.

Torneo profesorado-alumnado

Camiñata pola zoa de Caraña, vendo os muíños tradicionais.Roteiro dos muíños

Dende a área de EF colabórase co Entroido con actividades
de expresión corporal.

Entroido

En colaboración coa Policía Local de Betanzos, o alumnado
realizará un obradoiro sobre educación viaria.

Educación viaria

Todos os cursos vense realizando unha carreira solidaria, na
que o alumnado aporta alimentos non perecedeiros para o
banco de alimentos. Este curso, có gallo da conmemoración
do 50 aniversario do colexio,  está previsto abrila tamén a
antigos alumnos e alumnas.

Carreira solidaria

Realízase unha xornada de xogos populares, coincidindo coa
celebración do Día das Letras Galegas.

Xogos populares

Nas  pistas  do  Carregal  iremos  a  facer  unha  xornada
multideporte.

Xornada deportiva

Observacións:
Participarase  naquelas  actividades  previstas  na  Programación  Xeral  Anual  e  aquelas  que  se  autoricen
posteriormente.
Dende a área de Educación Física as actividades complementarias e extraescolares nas que se colaborará son:
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Indicadores de logro do proceso de ensino

Indicadores de logro da práctica docente

Indicadores de logro do proceso de ensino:
1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.
2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.
3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.
4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.
5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.
6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.
7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.
8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.
9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.
10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.
12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.

Indicadores de logro da práctica docente:
1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.
6. Combínase o traballo individual e en equipo.
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino ¿ aprendizaxe.
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das probas,
traballos, etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.
14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.
15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.
16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.
17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación, ...

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.
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8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.
9. Adecuación da secuencia de traballo na aula.
10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.
13. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.
14. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.
15. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.
16. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.
17. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.
18. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.
19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.
20. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
21. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.
22. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.
23. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
24. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

9. Outros apartados

1. RELACIÓN COS PROXECTOS DO CENTRO

A continuación descríbese a relación desta programación cos distintos proxectos do centro.

2. PROXECTO LECTOR

As accións previstas de acordo co proxecto lector do centro serán prexudicando o menos posible o tempo de práctica
motora. Realizaranse as seguintes actividades: - Aproveitarase o ¿tempo de ler¿, nas sesións que coincidan, para
lectura de textos sobre deportes,  valores,  cooperación,  fomento da actividade física,  hábitos saudables,  etc.  -
Realizaranse traballos de investigación na casa sobre xogos tradicionais,  Xogos Olímpicos, etc.,  favorecendo o
material de consulta tanto en soporte escrito (lectura de artigos de actividade física e saúde, en revistas axeitadas a
súa idade) como informático.

3. PLAN DIXITAL

A área de Educación Física, por ser un área eminentemente procedimental,  permite amplo emprego das novas
tecnoloxías, que serán utilizadas para apoiar e ampliar os diferentes coñecementos e aprendizaxes da área. As TIC
favorecerán ao alumnado a adquisición de certas competencias básicas esixibles ao rematar o ensino obrigatorio,
desenvolvendo  as  habilidades  para  buscar,  obter,  procesar  e  comunicar  a  información  e  transformala  en
coñecemento, permitindo así o desenvolvemento doutras capacidades, como son: aprender a aprender (autonomía
na aprendizaxe), competencia matemática (uso da linguaxe matemática), ou a competencia para a autonomía e
iniciativa persoal, entre outras. Aplicacións prácticas a destacar: A. Ordenador. B. Blog escolar. C. Videocámara. D.
Vídeoproxector.

4. PLAN PROXECTA

Colabórase en dous proxectos do Plan Proxecta co fin de fomentar unha vida activa e hábitos de alimentación
saudable, co fin de reducir o índice de obsesidade infantil e o sedentarismo: - O Proxecto de Vida Activa e Deportiva
(PVAD). A través de diversas actividades fomentarase un estilo de vida saudable en relación á actividade física e uns
hábitos alimenticios correctos. - O proxecto Aliméntate Ben, co que se incide en hábitos de alimentación saudable.

5. CONTRATOS-PROGRAMA

Particípase no CPSaúde, tratando de fomentar un estilo de vida activo e hábitos saudables.
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1. Introdución

A Educación Plástica e Visual  deberá ser  entendida como unha linguaxe universal,  sen fronteiras.  É un medio
excelente para comprender e transmitir a cultura, a técnica e as ideas.

É importante que o alumnado descubra as posibilidades expresivas, estimular a súa capacidade creativa, fomentar a
espontaneidade e a desinhibición. A área de Educación Plástica e Visual tentará desenvolverse ao máximo a pesar da
limitación horaria semanal. Débese aproveitar a motivación que provoca no alumnado. É unha materia educativa moi
ben aceptada, valorada e apreciada por parte do alumnado.

Neste centro, dado o contexto do alto número de alumnado procedente doutras rexións e doutros países, e en moitas
ocasións, de incorporación tardía, tanto nun eixe coma no outro farase especial fincapé no traballo das diferentes
manifestacións artísticas do mundo como fonte de variedade e riqueza cultural,  artística e social,  con especial
relevancia daquelas procedentes das rexións e/ou países do alumnado inmigrante, de sorte que esta materia exerza
de axente solidario e cohesionador social.

Ademais da transversalidade que caracteriza esta materia para todas e cada unha das áreas desta etapa, a presente
Programación Didáctica (PD) está pensada para poder traballar conxuntamente coa outra materia de ámbito artístico,
Música e Danza.

A súa finalidade principal na Educación Primaria neste centro será:
- Desenvolver no alumnado as capacidades perceptivas, expresivas e estéticas a partir do coñecemento teórico e
práctico das linguaxes audiovisuais.
- Potenciar a imaxinación, a creatividade e a intelixencia emocional.
- Favorecer o espirito crítico ante obras e manifestacións culturais.
- Adquirir as destrezas necesarias para empregar os elementos plásticos como recursos expresivos.

Cada unha das 4 Unidades Didácticas (UD) que conforman esta PD está concibida para inculcarlle o alumnado a
importancia de que o relevante non é o bonito ou feo que sexa o traballo realizado ou o seu valor artístico, senón que
este sexa quen de adquirir técnicas e procedementos acordes á súa idade. A tal fin, a capacidade perceptiva, a
observación,  a  habilidade  manual  e  motriz  e  a  sensibilidade  ante  calquera  manifestación  artística  debe  ser
potenciada. Darase especial importancia a dotar dunhas técnicas axeitadas para que o alumnado saiba expresarse
mediante a expresión plástica, así como con outros medios de expresión e comunicación.

Esta PD está planificada de xeito que 3 das UD teñen unha temporalización de carácter trimestral, mentres que a 4ª
UD viaxará o longo de todo o curso ao aparecer nos 3 trimestres, complementando as anteriores.

Cada Unidade Didáctica estará divida en varios apartados:
- A Plástica e o seu contexto: Observación de obras representativas de arte. Obras elixidas e seleccionadas tendo en
conta a idade e a evolución do alumnado.
- Creatividade e composición: Elaboración de obras propias empregando diferentes materiais.
- Sección de volume: Realización de obras recortables para cada unidade ou para días especiais (conmemoracións).
- Nova visión plástica: Animacións, imaxes, emprego de ordenador...
- Sección lúdica: Xogos e actividades para practicar o aprendido e para fomentar a participación e a desinhibición.

Nesta PD, na súa estimación do cambio de etapa a experimentar polo alumnado de 1º primaria, contempla este nivel
como esa transición á primaria, especialmente no 1º trimestre. Nese senso, outro dos obxectivos chave desta será o
traballo e desenvolvemento psicomotor, con especial fincapé na motricidade fina.
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas,  a  través  da  recepción  activa,  para
desenvolver  a  curiosidade,  a  sensibilidade,  o
pensamento  cr í t ico  e  o  respecto  po la
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2

OBX2  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais  e  os  seus  contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 3 1-2

OBX3  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, da
imaxe  e  dos  medios  dixitais,  para  producir
obras propias.

1 1 2 5 2 1 3-4

OBX4  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
plásticas  e  visuais,  tanto  individuais  coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1 3 3 2 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO outono1 7

Esta UD pretende iniciar as bases da clase
para este primeiro curso e para o resto da
etapa: a dinámica e rutina de traballo, a
responsabilidade e coidado do material,
etc. Ao mesmo tempo traballarase a
recepción activa e a vivencia na iniciación
dos elementos básicos da expresión
plástica e audiovisual a través da estación
do outono como fío condutor con diferentes
agrupamentos. As conmemoracións do
Magosto, Samaín e Nadal cobrarán especial
relevancia.

18

O inverno X2 6

Esta UD2 prosegue o traballado na UD1,
reforzando e ampliando paulatinamente os
elementos plásticos e audiovisuais, mais
nesta ocasión, a través do inverno como fío
condutor. O Día da Paz, o Entroido e o Día
Internacional da Muller traballaranse de
xeito máis destacado.

18
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA primavera e o verán3 5

A UD3 desenvolve un pouquiño máis os
elementos de contidos das UD1 e UD2,
mais o seu propósito será,
fundamentalmente, afianzar os xa
traballados; nesta ocasión o fío condutor
serán as dúas estacións restantes: a
primavera e o verán. As Letras Galegas
serán de especial relevancia.

24

XXPintores X4 17

Esta UD inicia o alumnado na vida e obra
de diversos artistas. O traballo en grupo e
grande grupo será o predominante,
procurando unha participación activa do
alumnado.

40

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O outono

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre o emprego da arte con
elementos naturais: Frottage (técnica
artística que consiste en frotar pinturas
sobre un obxecto conseguindo unha
impresión de forma e textura).

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Identifica rasgos básicos dos elementos
empregados.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta a estética das obras
representadas e realizadas.
Escoita con respecto a audición da
estación do outono de Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Observa o entorno inmediato e crea
composicións artísticas.
Relaciona os elementos plásticos coa
natureza e co medio (outono).

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Colabora de xeito positivo na realización
dun mural grupal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Coñece e aprecia a beleza da natureza
nas representacións plásticas.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Comprende a información en esquemas
previos.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Goza coa aprendizaxe obtida a través do
uso das TIC e mostra interese polo uso
destas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Emprega a liña aberta e pechada,
experimentando con elas para completar
debuxos no ordenador e colorea debuxos
arrastrando diferentes tonalidades co
ordenador.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Colabora, grupalmente, de xeito positivo
na realización dun mural elaborado a
partir de imaxes dixitais.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
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Contidos

- tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

2

Título da UDUD

O inverno

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre as composicións con figuras
xeométricas básicas sobre fondo negro.

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Produce e identifica obras sinxelas
usando formas xeométricas básicas.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.
Escoita con respecto a audición da
estación do inverno de Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Elabora portadas e colaxes empregando
as ferramentas e as técnicas básicas:
recortar, pegar, encher; usar pinceis,
rotuladores...

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Manexa e emprega as diferentes texturas
naturais e artificiais.
Usa as cores aprendidas usando un
vocabulario axeitado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións plásticas
propias e alleas.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Descobre no ordenador e na pantalla
dixital composicións con figuras
xeométricas básicas sobre fondo negro.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Produce co ordenador obras sinxelas
usando formas xeométricas básicas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Elabora e representa imaxes despois
dunha presentación audiovisual.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Elabora co ordenador figuras formadas
coas formas xeométricas traballadas.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións plásticas
propias e alleas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
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Contidos

- tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

3

Título da UDUD

A primavera e o verán

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Descobre, identifica e emprega os
diferentes tipos de liña.

CA1.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Recoñece e nomea as principais partes da
figura humana.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.
Escoita con respecto a audición da
estación da primavera e do verán de
Vivaldi.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, a imaxe e os medios dixitais básicos, con
curiosidade, interese e gozo e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Experimenta cos diferentes tipos de liña
para completar debuxos.
Debuxa, completa e colorea a figura
humana seguindo modelos.

CA2.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual.

Realiza un mosaico grupal, coa axuda de
cuadrícula, identificando e recoñecendo
tamaños.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora a importancia da limpeza, do
coidado do material e da orde para
acadar o resultado final proposto.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Identifica no ordenador e na pantalla
dixital diferentes formas de representar o
espazo.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais que forman parte do patrimonio de
diversas contornas, compartindo sensacións,
indicando as canles, medios e técnicas empregados
e identificando diferenzas e similitudes.

Explora as distancias, os percorridos e as
situacións de obxectos e persoas en
relación ao espazo.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión audiovisual, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Realiza e completa co ordenador debuxos
con distintos tipos de liña.
Relaciona partes do corpo coa figura
humana.
Experimenta distintas formas de
representar o espazo.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
audiovisuais, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual.

Participa de xeito positivo en xogos de
ordenador sobre localización de obxectos
ocultos, labirintos e deseño de figuras
humanas e expresións faciais.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta as producións propias e
alleas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
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Contidos

- tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Composición guiada de historias audiovisuais sinxelas básicas con intención comunicativa para ser recreadas.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

4

Título da UDUD

Pintores

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir de forma oral e gráfica elementos
de manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Coñece e lembra algúns datos relevantes
da vida e obra de Picasso.

CA1.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais, de maneira
básica e guiada, a través de canles e medios de
acceso sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Identifica e sitúa no mapa algunhas
cidades importantes na vida de Picasso.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Respecta e valora as obras dos demais.

CA2.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
plásticas e visuais sinxelas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Le e comprende frases relacionadas coa
vida de Picasso.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións plásticas e visuais elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participa e colabora cunha actitude
positiva na elaboración dun mural.

CA2.5 - Compartir as experiencias creativas plásticas
e visuais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Memoriza e recita fragmentos de poemas
moi sinxelos relacionados coas obras de
Picasso.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Respecta e interésase polas producións
propias e alleas.

CA3.2 - Describir de forma oral e gráfica elementos
de manifestacións culturais e artísticas audiovisuais
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Coñece e lembra algúns datos relevantes
das obras do pintor traballadas na aula.

CA3.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais, de maneira básica
e guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Emprega estratexias para descubrir
palabras relacionadas con Pablo Picasso
mediante xogos e/ou xeroglíficos.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Respecta e valora as obras dos demais.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
audiovisuais sinxelas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Completa descricións de cadros de
Picasso coas palabras aprendidas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións audiovisuais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participa e colabora cunha actitude
positiva na realización da sinatura do
artista.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas audicións e cos vídeos
relacionados coa vida e obra de Picasso.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Respecta e interésase polas producións
alleas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

13/01/2023 09:26:40 Páxina 19de12



Contidos

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual. Descrición de imaxes presentes no contexto próximo.

- Elementos configurativos da linguaxe visual: observación e exploración sensorial.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas elementais utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico básico das artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en
diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Medios, soportes e materiais de expresión plástica e visual: experimentación. Técnicas bidimensionais e
tridimensionais básicas en debuxos e modelados sinxelos. Manipulación de obxectos para a súa transformación.
Utilización de elementos presentes na contorna natural con fins artísticos.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Propostas audiovisuais elementais. Nocións básicas sobre cinema. Características sinxelas de imaxes fixas e en
movemento en contextos culturais próximos. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico das artes audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva en diferentes espazos culturais e artísticos audiovisuais.
O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante a recepción.

- Composición guiada de historias audiovisuais sinxelas básicas con intención comunicativa para ser recreadas.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

4.1. Concrecións metodolóxicas

No tocante ao aspecto metodolóxico, a presente PD remítese en primeira instancia ás liñas de actuación reflictidas no
currículo, as cales se levarán ao longo das diferentes sesións da materia.

As diferentes UD permitirán, no seu conxunto, o traballo da totalidade dos contidos do currículo, así  como dos
elementos transversais, dos obxectivos da etapa e están pensadas para a consecución do logro de cada un dos
criterios de avaliación (CA) establecidos, ou, alomenos, os mínimos de consecución correspondentes, así como para a
progresiva adquisición das competencias clave correspondentes de cara ao perfil de saída do alumnado ao remate da
educación primaria.

A UD4, que viaxa ao longo do tempo ao estar en cada un dos 3 trimestres, non está concibida para ser levada a cabo
anterior ou posteriormente de xeito estrito ás UD1, UD2 e UD3, respectivamente; de feito, o seu desenvolvemento
está pensado para ser non só intercalado ao longo do resto das UD, senón incluso na mesma sesión, de xeito que
aporte unha dinámica variada e flexible tanto á persoa docente, por un lado, como para o enriquecimento do
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alumnado, polo outro.

Levarase a cabo o uso dunha metodoloxía axil e dinámica, práctica e realista, activa e participativa, construtiva,
creativa, motivadora, lúdica e amena. Sobre todo, tendo en conta que se inicia unha nova etapa para o alumnado. As
características fundamentais da metodoloxía son:

- Funcionalidade: as aprendizaxes están dirixidas a unha aplicación práctica do aprendido.

- Ambiente cooperativo: traballo cooperativo en grande grupo, pequeno grupo e por parellas, traballando man con
man.

- Uso de tecnoloxías de comunicación e información como recurso de aprendizaxe (CDs, vídeos, webs...) xa que
ofrecen máis variedade e posibilidades de acceder a contidos reais.

- Potenciación das aprendizaxes significativas partindo sempre da realidade e do que se coñece para facilitar a súa
comprensión.

- Ambiente de traballo cómodo para evitar a inhibición.

- Atención á diversidade do alumnado á hora de seleccionar contidos e respectar o ritmo de aprendizaxe.

- Metodoloxía baseada no descubrimento guiado e na participación e implicación activa do alumnado.

- Os erros serán considerados como parte do proceso de aprendizaxe e fonte de coñecemento.

- Séguese a traballar con rutinas e repeticións de actividades básicas para que o alumnado se sinta máis seguro.

Dada a casuística da materia no tocante á cantidade de sesións desta -1 sesión semanal- o número total destas por
curso adoita ser unhas 35. Para a optimización da súa impartición, empregarase como recurso, na páxina web do
centro, unha sección específica para esta materia. Nesta o alumnado poderá acceder a:
-recursos dixitais empregados na clase e/ou para levar a cabo tarefas encomendadas
-ligazóns de interese relacionadas coa materia
-outras que poidan ir xurdindo ao longo do curso

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Pantalla dixital

Ordenador: con diferentes aplicacións e programas de software libre (Plan Dixital): reprodución audio e vídeo, editor
partituras, gravación, etc.

Altofalantes

Pinceis e témperas

Ceras, rotuladores, lapis de cores, pegamento e tesoiras

Diferentes tipos de follas secas

Bloc de debuxo e cartolinas.

Páxina web do centro: sección Aula de EPV/Aula Virtual

Estoxo

13/01/2023 09:26:40 Páxina 19de14



A aula usada para a impartición de Educación Plástica e Visual neste centro é a aula base. É unha aula con ventanais
que  permiten  a  entrada  de  luz  natural  e  tamén  é  unha  aula  ampla  que  facilita  a  posibilidade  de  diferentes
agrupamentos para realizar distintas actividades.

Conta cun ordenador conectada á pantalla dixital que favorece o traballo coas novas tecnoloxías.

O material empregado está dentro da aula, nunha estantería adicada unicamente ao material plástico (folios, cores,
pinturas, tesoiras, cartolinas...).

Cando o material se esgota hai unha pequena zona situada no corredor que serve de almacén de material para todo
o edificio e do que se fai inventario de xeito regular.

A sección desta materia na páxina web do centro servirá para varias cuestións, como así se pode comprobar no punto
das concrecións metodolóxicas.

O alumnado deberá ter, traer e facerse responsable do seu material e a limpeza deste: estoxo.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Revisados os informes individualizados do alumnado, levarase a cabo unha serie de probas co fin de coñecer o punto
de partida; de especial interese é a información deste ampliada por parte das persoas titoras de infantil do curso
anterior ao ser posible unha reunión presencial con estas dado que continúan no equipo docente do centro.

Esta avaliación inicial levarase a cabo nas primeiras 3 ou 4 sesións, para poder establecer uns criterios claros do nivel
mínimo da clase en xeral, e de cada alumna/o en particular. Neste eido cómpre ter en conta:
-alumnado do centro
-alumnado de nova incorporación, do cal só hai referencias previas dos informes individualizados

Dita proba neste centro consistirá na realización dun debuxo persoal onde se observará e valorará o avance e
progreso da etapa pre-esquemática: aproximación á forma definida á hora de debuxar, se a composición ten algo de
perspectiva, tamaño normal no debuxo, emprego de cores primarias nas imaxes e rectas trazadas con soltura e
seguridade. Ademais, rexistraranse aspectos como a capacidade de recepción, comportamento, actitude, etc.

Realizarase unha reunión co persoal titor de Educación Infantil para comentar os aspectos máis salientables a ter en
conta do alumnado (comportamento, actitude...).

A partir do conxunto de datos obtidos do anteriormente citado tratarase co DO (ou alomenos comunicaranse, e a
través da titoría, aquelas medidas que xa pode realizar e/ou realizará a persoa docente na aula, como por exemplo un
reforzo dentro desta ou unha atención máis individualizada);  de ser posible e/ou necesario sería importante e
interesante que esta xuntanza fose xunto coa persoa titora e co resto de equipo docente da aula para poder convir o
modo de intervención daquelas posibles dificultades atopadas, especialmente das que precisen persoal docente
adicional e/ou solicitude ao DO.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

18

UD 2

18

UD 3

24

UD 4

40

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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A totalidade dos CA da presente PD serán avaliados por medio dunha táboa de indicadores, da cal se levará un
rexistro cunhas escalas de valoración/rúbrica, pois un grande número delas son de observación.

O 100% da nota da avaliación final obterase do xeito seguinte:
-1º trim. 20%
-2º trim. 30%
-3º trim. 50%

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Aquel  alumnado  que  non  tivese  acadado  os  mínimos  de  consecución  de  cada  CA  ó  final  de  cada  UD poderá
recuperalos  ao  final  de  cada  trimestre.  Isto  tería  lugar  cara  a  segunda  semana de  decembro,  marzo  e  xuño,
respectivamente. Neste centro, de ser este o caso, o procedemento será o seguinte:
-Comunicación disto á familia (e paralelamente á persoa docente titora mediante correo electrónico) a través da
axenda do alumnado e/ou do Abalar. Nesta especificarase aquel/es mínimo/s de consecución que se precisa/n acadar,
o  que  corresponda  para  tal  fin:  a  recuperación  consistirá  nun  debuxo  e  unha  manualidade  bidimensional  ou
tridimensional relacionados coas UD do Trimestre.
-Ademais, de especial importancia e interese resultará trasladar esta información ao alumnado: isto farase de xeito
individual e entregándolle unha folla que recollerá o que precisa realizar para acadar ese/s mínimo/s de consecución,
explicándolle isto verbalmente e resolvéndolle as posibles dúbidas ao respecto.

Se este/s mínimo/s de consecución non fose/n acadado/s trimestralmente isto poderá ser recuperado de cara á
avaliación final. De ser así cómpre diferenciar entre dous aspectos:
-Se se trata de algo máis ben específico (por ex.: un traballo a entregar) seguirá o mesmo procedemento referido
anteriormente e terá lugar durante a primeira quincena de xuño.
-Se se trata dun aspecto de adquisición meramente progresivo (por  ex.:  coñecementos ou cuestións técnicas
artísticas plásticas e audiovisuais) que non foi quen de superar anteriormente pero si no último trimestre darase isto
por superado. Téñase en conta que por un lado, na UD3 do 3º trimestre recóllense a meirande parte dos contidos e
CA das UD1 e UD2, así como a UD4 trabállase en todos os trimestres, dotando así dunha dimensión práctica e
operativa a indiosincrasia desta materia no que á avaliación contínua se refire.

6. Medidas de atención á diversidade

Non todo o alumnado aprende da mesma forma e ao mesmo ritmo, por iso realizaránse actividades a distinto nivel:
-Actividades programadas para todo o grupo.
-Actividades de reforzo para o alumnado cun ritmo lento e baixa comprensión.
-Actividades de ampliación para alumnado cunha aprendizaxe máis rápida.
-Xogos adicionais con cartas, taboleiros...

Porase énfase na detección temperá do alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria. Así, tan
rápido como se detecten dificultades específicas de aprendizaxe farase un reforzo educativo coa finalidade de que
este adquira os coñecementos necesarios para continuar o proceso educativo.

No caso de alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso seguiranse as indicacións establecidas no artigo
50 da ORDE do 8 de setembro de 2021 (de atención á diversidade) en relación ao preceptivo plan específico de
reforzo, que ten como obxectivo atender e superar as dificultades que levaron a esa repetición.

Tamén se farán adaptacións curriculares significativas para aquel alumnado que presente necesidades educativas
especiais onde se reducen e simplifican actividades mostrando a forma máis sinxela de facelas.

No caso de alumnado con altas capacidades ampliaranse os seus coñecementos debido á súa rápida aprendizaxe.

Alumnado inmigrante con descoñecemento da lingua: neste centro danse moitos casos de incorporación de alumnado
que  accede  ao  centro  unha  vez  iniciado  ou  xa  moi  avanzado  o  curso.  Levarase  a  cabo  a  valoración  polo
Departamento de Orientación para determinar o nivel curricular. Establecerase Reforzo Educativo e traballarase na
comunicación facendo moito máis fincapé a través de imaxes.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Comprensión lectora X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X

ET.9 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
Os elementos transversais, eiquí numerados, 1-6, 8 e 9 trabállanse con regularidade no propio traballo de cada
UD, ben sexa coas rutinas ou coas diferentes actividades que desenvolven os contidos.

O elemento transversal  7 traballarase, de xeito especial,  a través da conmemoración do Día da Paz e non
Violencia.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Recoller distintos tipos de follas de árbores para realizar a
actividade de frottage.

Saída a unha zona de árbores de folla caduca

Expoñer nun lugar do centro as obras realizadas na aula ao
longo dos tres trimestres.

Exposicións dos traballos realizados en cada UD

Decorar  os  corredores do centro  seguindo a temática das
festividades reflictidas no calendario escolar.

Decoración de corredores

No 3º trimestre colabórase elixindo un dos traballos grupais
realizados durante o curso para editar no Xornal.

Colaboración no Xornal do Centro
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Realizouse unha enquisa ao alumnado sobre a práctica docente.

Adecuouse o deseño das UD ás características e necesidades do alumnado.

Aportouse información ao persoal docente titor.

Funcionalidade da PD: revisouse ao longo do curso e foi práctica e útil para acadar os obxectivos propostos.

Cumpriuse a temporalización inicialmente establecida.

A persoa docente empregou as metodoloxías reflictidas na PD.

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

Leváronse a cabo as medidas de atención á diversidade e foron efectivas.

Máis do 80% do alumnado superou a materia.

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

Apoiouse a implicación das familias no traballo do alumnado.

En liñas xerais, e agás a enquisa, farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro;
neste senso, un cadro destes xunto co seu resultado incluirase, alomenos, nas correspondentes actas de ciclo.

A enquisa ao alumnado realizarase cara o remate do 3º trimestre, e incluiranse, entre outras, unha pregunta de
escala na que este valore a facilidade coa que comprendeu as instrucións dadas, así como outra/s relacionada/s sobre
a adecuación do deseño das UD en base ás súas necesidades.

De cara a reflictir a comunicación realizada da información ao persoal titor será suficiente con que este último así o
faga constar nas correspondentes actas de ciclo e/ou en cada unha das actas posteriores á Xunta de Avaliación
trimestral; neste centro a comunicación da información será, polo xeral, a través dunha pequena xuntanza, podendo
ampliarse esta a través de comunicación electrónica.

Na funcionalidade da PD tamén se incluirán observacións das posibles necesidades e/ou propostas de cambio,
reflictindo, especialmente, e entre outros puntos, se o número de sesións se adecúan e se estas son suficientes, de
cara á elaboración de seguintes PD.

Ao mesmo tempo, o referido seguimento desta funcionalidade da PD, así como o cumprimento da temporalización, o
emprego das diferentes metodoloxías e instrumentos de avaliación e as medidas de atención á diversidade faranse a
través do propio PROENS, pois estas veñen eiquí recollidas.

Para medir a consecución da participación activa de todo o alumnado e o apoio de implicación das familias no traballo
do alumnado reflictirase o índice destes no rexistro diario de aula.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Tralo remate de cada trimestre revisarase a PD. Dita revisión terá en conta os seguintes puntos:

1. Seguimento da PD no apartado correspondente do PROENS:
-Reunións trimestrais do equipo docente da coordinación de ciclo.
-No tocante ás UD: data de inicio e final, número de sesións previstas e realizadas.
-Grao de cumprimento da PD con caráter xeral dos indicadores de logro desta.
-Propostas xerais de mellora e outras observacións.

2. Análise da situación no tocante ás dificultades atopadas no alumnado:
Se os resultados fosen positivos continuarase na mesma liña de traballo.
Se os resultados fosen negativos levaranse a cabo propostas de mellora.

Accións de mellora:
-Ofrécese ao alumnado as explicacións individualizadas.
-Elaboración de actividades atendendo ás dificultades mostradas.
-Probas de avaliación de distinta dificultade.
-Comentar co alumnado os fallos máis significativos dos traballos realizados.

En función do anterior:
-Revisión das necesidades de atención educativa (apoio, reforzo, ACS, etc.)

3. Actividades complementarias (realizadas ou non).

A avaliación dos datos recollidos farase mediante o cadro referido no apartado 8.1. ao que se lle engadirá, a maiores,
os cadros precisos que inclúan a información adicional do presente apartado xunto coa información e resultados
destes; posteriormente incluiranse como anexo nas correspondentes actas da coordinación de ciclo. Asi mesmo, esta
información será incluida na memoria final da materia, con especial relevancia nas posibles propostas de mellora
para levar a cabo no seguinte curso académico.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente programación didáctica corresponde ao 1º curso de Educación Primaria para o ano académico 2022/2023
para da área de lingua castelá e literatura
A ensinanza de lingua castelá e literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa
lingüística  do alumnado Asemade,  a  aprendizaxe desta  área non pode concibirse  como a mera transmisión e
recepción de contidos disciplinares, senón que debe entenderse como un proceso en construción e baseado na
reflexión e na análise acompañada, cuxo fin último é formar persoas capaces de comunicarse de maneira eficaz.
Tamén, a atención á diversidade debe estar presente en todas as accións, medidas e decisións metodolóxicas no
ámbito da lingua para potenciar a inclusión, xa desde as idades máis novas, e para dar resposta ás diferentes
características e necesidades, motivacións, intereses, ritmos e situacións sociais e culturais do alumnado.
Os criterios de avaliación e os contidos da área agrúpanse en seis bloques temáticos:
Bloque 1: A lingua e os seus falantes.
Bloque 2: Comunicación oral.
Bloque 3: Comunicación escrita.
Bloque 4: Alfabetización mediática e informacional.
Bloque 5: Educación literaria.
Bloque 6: Reflexións sobre a lingua e os seus usos.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Recoñecer a diversidade lingüística do
mundo a partir da identificación das linguas do
a lumnado  e  a  rea l idade  p lur i l ingüe  e
multicultural  de  España  para  favorecer  a
reflexión  interlingüística,  para  identificar  e
rexeitar estereotipos e prexuízos lingüísticos, e
para  valorar  a  devandita  diversidade  como
fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  identificando o sentido xeral  e  a
información  máis  relevante,  e  valorando  con
axuda aspectos  formais  e  de  contido  básicos
para  construír  coñecemento  e  responder  a
diferentes necesidades comunicativas.

2 2 1 3 3 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia, claridade e rexistro adecuados para
expresar  ideas,  sentimentos  e  conceptos;
construír  coñecemento;  establecer  vínculos
persoais;  e  participar  con  autonomía  e  unha
actitude cooperativa e empática en interaccións
orais variadas.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender e interpretar textos escritos
e multimodais, recoñecendo o sentido global, as
ideas  principais  e  a  información  explícita  e
implícita,  e  realizando  con  axuda  reflexións
elementais sobre aspectos formais e de contido,
para adquirir  e construír  coñecemento e para
responder  a  neces idades  e  in te reses
comunicativos diversos.

2-3-5 2 1 1 4-5
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais,
con corrección gramatical e ortográfica básicas,
seriando correctamente os contidos e aplicando
estratexias  elementais  de  planif icación,
textualización,  redacción,  revisión  e  edición
para construír coñecemento e para dar resposta
a demandas comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Buscar,  seleccionar  e  contrastar
información procedente de dúas ou máis fontes,
d e  f o r m a  p l a n i f i c a d a  e  c o  d e b i d o
acompañamento, avaliando a súa fiabilidade e
recoñecendo algúns riscos de manipulación e
des in formac ión ,  para  t rans formala  en
coñecemento  e  para  comunicala  de  maneira
creativa, adoptando un punto de vista persoal e
respectuoso coa propiedade intelectual.

3 1-2-3-4 5 2 3

OBX7 - Ler de maneira autónoma obras diversas
seleccionadas  atendendo  aos  seus  gustos  e
intereses,  compartindo  as  experiencias  de
lectura, para iniciar a construción da identidade
lectora,  para  fomentar  o  gusto  pola  lectura
como  fonte  de  pracer  e  para  gozar  da  súa
dimensión social.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8 - Ler, interpretar e analizar, de maneira
acompañada,  obras  ou  fragmentos  literarios
a d e c u a d o s  a o  s e u  d e s e n v o l v e m e n t o ,
e s t a b l e c e n d o  r e l a c i ó n s  e n t r e  e l e s  e
identificando  o  xénero  literario  e  as  súas
convencións  fundamentais,  para  iniciarse  no
r e c o ñ e c e m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  c o m o
manifestación  artística  e  fonte  de  pracer,
coñecemento e inspiración para crear textos de
intención literaria.

1-2-4 1-2-3-4

OBX9  -  Reflexionar  de  forma  guiada  sobre  a
linguaxe a  partir  de  procesos  de  produción  e
comprens ión  de  tex tos  en  con tex tos
signif icativos,  ut i l izando  a  terminoloxía
e lementa l  adecuada  para  in ic iarse  no
desenvolvemento  da  conciencia  lingüística  e
para  mellorar  as  destrezas  de  produción  e
comprensión oral e escrita.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrát ica
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
detectando e rexeitando os abusos de poder a
través da palabra para favorecer un uso non só
eficaz senón tamén ético da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

13/01/2023 09:26:31 Páxina 34de4



3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XLos piratas en el polo.1 16Vocabulario. Vocais. Inicio á comprensión
lectora. 5

XUn tesoro bajo el mar.2 16Vocabulario. Consoantes P, M e L.
Maiúsculas e minúsculas. 5

XEl puerto de los Esqueletos.3 16Vocabulario. Consoantes: S, T e D. Inicio da
oración. Falamos do magosto. 10

En busca del pez de plata. X4 18
Vocabulario. Consoantes: N y F.
Facemos listas.
Expresión oral: elaboramos as normas de
clase consensuadas.

10

El rescate de Patapalo. X5 18
Vocabulario. Consoantes: R forte e suave,
H.
Interrogación. Adiviñas. Palabras e sílabas.

10

La isla misteriosa. X6 18

Expresión oral: intercambiamos opinións
sobre a importancia dos libros na nosa vida.
Vocabulario. Comprensión lectora: palabras
que riman.
Consoantes: C, QU, G, B e V.
Poesía.

10

XUlulú se escapa.7 18

Vocabulario. Expresión oral:debatimos
sobre  a importancia e os beneficios da
reciclaxe.
Comprensión lectora: identificación da idea
principal dun texto.
Vocabulario: sinónimos e antónimos.
Consoantes: Z, J, Ge, Gi, Y e LL.

25

XLa despedida.8 20

Vocabulario. Consoantes: Ñ, Ch, X, K e W.
Grupos consoánticos.
Expresión oral: a descripción de lugares
representados en ilustracións.
Comprensión lectora: anuncios
publicitarios.
O verbo: Presente, pasado e futuro.
Literatura: adiviñanzas e trabalinguas.

25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Los piratas en el polo.

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Fai prediccións sobre o tema principal a
partir do título e ilustracións dun texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Aproveita os momentos de lecer para
recrearse na lectura dos libros da
biblioteca de aula.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua
como fonte de lecer e gozo persoal.

Disfruta e  valora os diferentes tipos de
contos.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando textos de diferentes
autores e autoras.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Disfruta e valora os diferentes tipos de
contos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos
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Contidos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Inicio no coñecemento básico respecto á organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións que facilitan a comprensión do texto.

- Iniciación das regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

2

Título da UDUD

Un tesoro bajo el mar.

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, a partir da
observación da contorna.

Valora a riqueza lingüística da lingua.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñece persoas que falan galego a
maiores do cole: persoal sanitario,
veciños, familiares.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce un pequeno refrán con axuda
visual de imaxes.

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Fai predicións sobre o tema principal a
partir do título e ilustracións dun texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Aproveita os momentos de lecer para
recrearse na lectura dos libros da
biblioteca de aula.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando textos de diferentes
autores e autoras.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Relaciona o aprendido nunha lingua con
outra

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etno-cultural e lingüística no contexto escolar e familia.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións que facilitan a comprensión do texto.

- Iniciación das regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita.

- Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar o texto escrito.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.
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3

Título da UDUD

El puerto de los Esqueletos.

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación.

Utiliza unha linguaxe non discriminatoria

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais e coas perspectivas
de xénero.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Aproveita os momentos de lecer para
recrearse na lectura dos libros da
biblioteca de aula.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Emprega unha linguaxe non sexista.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais e coas perspectivas
de xénero.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua
como fonte de lecer e gozo persoal.

Disfruta e  valora os diferentes tipos de
lendas

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando textos de diferentes
autores e autoras.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Aporta algunha lenda que coñece no seu
ámbito familiar

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios...

- Procesos: comprensión lectora

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónico.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.
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Contidos

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

4

Título da UDUD

En busca del pez de plata.

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Elabora con axuda algunha norma de
aula.

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento vexo,
penso e me pregunto para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos para favorecer unha comunicación máis
eficaz, aplicando os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía.

Emprega a lectura  para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.7 - Producir, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos propios do ámbito escolar e
textos infantís breves e sinxelos a partir de modelos
dados, mobilizando, de maneira acompañada,
estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

Inicio na produción de textos escritos
sinxelos con coherencia e coidando a
presentación.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Comeza a seleccionar textos do seu
interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola biblioteca de centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras acordes cos seus gustos e
intereses, tendo en conta as diferentes etapas do
proceso evolutivo da lectura.

Iniciase na lectura de textos literarios de
diferentes autores e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola biblioteca de centro.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua
como fonte de lecer e gozo persoal.

Desfruta e valora os diferentes tipos de
fábulas

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando textos de diferentes
autores e autoras.

CA6.2 - Producir, de maneira acompañada, textos
escritos e multimodais sinxelos en distintos soportes,
desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da
escritura, axustándose a modelos dados.

Escribe pequenos textos propostos con
axuda de autoinstrucións.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico nas producións orais e escritas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.
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Contidos

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos axeitados a súa idade (normas,
contos¿).

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Contexto

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos axeitados á súa idade (normas, contos¿).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Procesos: comprensión lectora

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente á expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónico.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita.

- Produción de textos escritos básicos a partir dunha planificación guiada con coherencia e coidando a presentación,
mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación,
textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil adecuadas aos seus intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
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Contidos

- comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

5

Título da UDUD

El rescate de Patapalo.

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación.

Recoñece o galego como lingua oficial de
Galicia.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce de memoria breves textos
próximos aos seus gustos e intereses

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais e coa perspectiva de
xénero.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil identificando o sentido global do texto.

Le  textos sinxelos en voz alta cunha
velocidade axeitada a súa idade
identificando a información relevante do
texto.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio  para
ampliar o vocabulario a partir  de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento vexo,
penso e me pregunto para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos para favorecer unha comunicación máis
eficaz, aplicando os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía.

Emprega a lectura  para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Emprega unha linguaxe non sexista.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa idenditade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa en lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras acordes cos seus gustos e
intereses, tendo en conta as diferentes etapas do
proceso evolutivo da lectura.

Iníciase na lectura de textos literarios de
diferentes autores e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola biblioteca do centro.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Participa activamente nas dramatizacións.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando e lendo textos
literarios de diferentes autores e autoras.

CA6.2 - Producir, de maneira acompañada, textos
escritos e multimodais sinxelos en distintos soportes,
desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da
escritura, axustándose a modelos dados.

Escribe textos sinxelos con axuda de
autoinstruccións.

13/01/2023 09:26:32 Páxina 34de16



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel que estimulen o seu interese e gustos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente á expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónico.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita.

- Produción de textos escritos básicos a partir dunha planificación guiada con coherencia e coidando a presentación,
mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación,
textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.
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Contidos

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil adecuadas aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras entre as distintas linguas da contorna escolar.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

6

Título da UDUD

La isla misteriosa.

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce de memoria breves textos
próximos aos seus gustos e intereses.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Elabora con axuda unha pequena poesía.

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil identificando o sentido global do texto.

Le  textos sinxelos en voz alta cunha
velocidade axeitada a súa idade
identificando a información relevante do
texto.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio  para
ampliar o vocabulario a partir  de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento vexo,
penso e me pregunto para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos para favorecer unha comunicación máis
eficaz, aplicando os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía.

Emprega a lectura  para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa idenditade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa en lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras acordes cos seus gustos e
intereses, tendo en conta as diferentes etapas do
proceso evolutivo da lectura.

Le textos literarios de diferentes autores
e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola biblioteca do centro.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Participa activamente no recitado dos
poemas.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando e lendo textos de
diferentes autores e autoras.

CA6.2 - Producir, de maneira acompañada, textos
escritos e multimodais sinxelos en distintos soportes,
desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da
escritura, axustándose a modelos dados.

Escribe breves poesías  con axuda de
autoinstruccións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras, a partir da observación, da
comparación e da transformación de palabras e
enunciados, nun proceso acompañado de
comprensión de textos en contextos significativos.

Recoñece distintos tipos de palabras e
enunciados  atendendo a súa
concordancia.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos axeitados a súa idade (normas,
contos¿).

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais breves e sinxelos, utilizando recursos non verbais elementais.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente á expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita.

- Produción de textos escritos básicos a partir dunha planificación guiada con coherencia e coidando a presentación,
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Contidos

- mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación,
textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil adecuadas aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a presentación.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras entre as distintas linguas da contorna escolar.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

7

Título da UDUD

Ululú se escapa.

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido da información
máis relevante e dos elementos non verbais
elementais.

Comprende con apoios as ideas principais
dun texto informativo.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Identifica con apoios as ideas principais
dun texto informativo.

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil identificando o sentido global do texto.

Le textos en voz alta cunha velocidade
axeitada a súa idade identificando a
información relevande do texto.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio para
ampliar o vocabulario a partir de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento vexo,
penso e me pregunto para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos para favorecer unha comunicación máis
eficaz, aplicando os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía.

Emprega a lectura para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa identidade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa en lecturas compartidas
propostas pola biblioteca de centro

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras acordes cos seus gustos e
intereses, tendo en conta as diferentes etapas do
proceso evolutivo da lectura.

Le textos literarios de diferentes autores
e autoras.

13/01/2023 09:26:32 Páxina 34de22



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bibliotecca do centro.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca de centro.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando e lendo textos de
diferentes autores e autoras.

CA6.2 - Producir, de maneira acompañada, textos
escritos e multimodais sinxelos en distintos soportes,
desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da
escritura, axustándose a modelos dados.

Escribe textos informativos moi sinxelos
con axuda de autoinstruccións.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística e usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

Revisa os textos de elaboración propia
tendo como axuda as autoinstruccións
traballadas.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos..

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes ou intención) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe procedente de
diversas fontes.
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Contidos

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita.

- Produción de textos escritos básicos a partir dunha planificación guiada con coherencia e coidando a presentación,
mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación,
textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil adecuadas aos seus intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Creación de breves relatos e contos infantís a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a presentación.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

8

Título da UDUD

La despedida.

Duración

20
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce adiviñas de xeito oral e
consentido.

CA2.6 - Participar en interaccións orais espontáneas,
respectando as normas básicas da cortesía
lingüística e utilizando un vocabulario axeitado ao
nivel e cunha secuencia coherente e incorporando
estratexias elementais de escoita activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervención dos demais sen
interromper.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil identificando o sentido global do texto.

Le textos sinxelos en voz alta cunha
velocidade axeitada a súa idade
identificando a información relevante do
texto

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio para
ampliar o vocabulario a partir de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento vezo,
penso e me pregunto para deducir o
contido do textro proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos para favorecer unha comunicación máis
eficaz, aplicando os coñecementos básicos respecto
do vocabulario e das regras de ortografía.

Emprega a lectura para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Iníciase  na utilización das novas
tecnoloxías, de forma acompañada, para
a localización e seleción  da información
de distintos anuncios publicitarios.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Expón  a información recollida sobre un
anuncio publicitario referente a lugares
de destinos vacacionais.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas dixitais.

Iniciase de forma segura.na utilización
das novas tecnoloxías  para a procura da
información.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa identidade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa en lecturas compartidas
propostas pola biblioteca de aula.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras acordes cos seus gustos e
intereses, tendo en conta as diferentes etapas do
proceso evolutivo da lectura.

Le textos literarios de diferentes autores
e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
planificadas pola biblioteca.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca de aula e de centro.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, que recollan diversidade de
autores e autoras, establecendo de maneira
acompañada relacións elementais entre eles e con
outras manifestacións artísticas e culturais.

Disfruta escoitando textos de diferentes
autores e autoras.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Intrepreta adiviñas e pequenos
trabalinguas traballados na aula

CA6.2 - Producir, de maneira acompañada, textos
escritos e multimodais sinxelos en distintos soportes,
desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da
escritura, axustándose a modelos dados.

Escribe adiviñanzas  e refráns moi
sinxelos  con axuda de autoinstruccións.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística e usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

 Revisa os textos  de elaboración propia
tendo como axuda  as autoinstruccións
traballadas.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario a través
dos textos.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.
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Contidos

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios...

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos.

- Valoración da lectura de textos sinxelos como medio para ampliar o vocabulario, aplicando os coñecementos
básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita.

- Produción de textos escritos básicos a partir dunha planificación guiada con coherencia e coidando a presentación,
mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación,
textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida en fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable

- Recoñecemento da autoría dos textos de forma acompañada.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil adecuadas aos seus intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.
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Contidos

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos e de contos tradicionais como fonte de lecer e gozo
persoal.

- Creación de breves relatos e contos infantís a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas a través de conversacións dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario e relación de significado entre unhas palabras e outras.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía en educación primaria debe acercar o proceso de ensinanza/aprendizaxe aos contextos reais do
alumnado.  No  caso  das  metodoloxías  activas  a  súa  fortaleza  reside,  principalmente,  no  seu  atractivo  para  o
alumnado, na súa fácil  combinación entre elas, na utilización das novas tecnoloxías como recurso, na toma de
conciencia e reflexión co entorno, na colaboración con outros axentes, na aprendizaxe autónoma, na flexibilidade e
versatilidade e, sobre todo, no axuste co desenvolvemento competencial do alumnado.

A metodoloxía activa parte dunha serie de principios metodolóxicos e utiliza unha serie de estratexias que pretenden
como obxectivo fundamental que os alumnos/as aprendan dunha maneira autónoma e se desenvolvan en todas as
facetas da súa personalidade.

Na educación primaria a metodoloxía debe ser activa, participativa e flexible, partindo do nivel de desenvolvemento
do alumnado, nos seus distintos aspectos, para construir, a partir de aí, outras aprendizaxes.
A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os
diferentes ritmos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por sí mesmos e promovendo o traballo en
equipo.

O  alumno/a  é  protagonista  activo  nesta  programación;  investiga,  descubre,  manipula,  participa,  cuestiona  e
responde.
As líneas metodolóxicas da nosa programación son as seguintes:

- A globalización: pretendendo estimular o desenvolvemento de todas as capacidades, tanto físicas como afectivas,
intelectuais e sociais dunha forma global, xa que calquera actividade realizada polos nenos e nenas pon en xogo
mecanismos afectivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos, somáticos, de imaxinación, de creatividade, de
atención¿
Así  pois,  a  perspectiva  globalizadora  do  proxecto,  a  través  do  que  chamamos  situacións  de  aprendizaxe,
interrelaciona as distintas áreas para organizar e articular os coñecementos con sentido e intencionalidade en
contextos  que  permitan  a  súa  significatividade,  provocando  a  entrada  en  xogo  de  todos  os  mecanismos  da
personalidade do neno e nena.

- A aprendizaxe significativa: refírese á posibilidade de establecer vínculos substantivos entre o que hai que aprender
(o novo contido) e o que sabe (os seus coñecementos previos).Todo novo coñecemento ten de partir das experiencias
previas  dos  alumnos  e  alumnas.  Para  lograr  estas  aprendizaxes  comezaremos  cada  unidade didáctica  cunha
avaliación inicial, para saber os seus coñecementos previos e, sobre eles, construir os novos.

-  Ensinanza individualizada:  axustándose ás características e peculiaridades individuais  de cada un dos nosos
alumnos e alumnas. A atención individualizada considera as características e diferencias persoais pulando pola
atención ás necesidades proporcionando atención personalizada favorecendo o principio de igualdade e equidade.
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- A afectividade: a seguridade que lles da o sentirse queridos contribúe, dunha maneira moi positiva, á formación
dunha imaxe axustada e positiva de sí mesmos. Propoñemos que a relación entre o profesorado e o alumnado se
realice dentro dun ambente democrático,  con relacións de comprensión, amor,  aceptación, confianza mutua e
respecto.
- A socialización e a comunicación: creando situacións de aprendizaxe nas que atopen momentos para agruparse cos
seus iguais, compartir o material e sentir o apoio dos «outros» que lle axudarán a socializarse e comunicarse.
Estas situacións de aprendizaxe apóianse, na maioría dos casos, no xogo por consideralo un elemento básico e
primordial para o desenvolvemento da atención, a memoria, a linguaxe, a imaxinación, a personalidade e ser o
recurso metodolóxico por excelencia no traballo cos nenos e nenas desta idade.
A través do xogo, coñece o comportamento dos adultos e as normas sociais. Tamén contribúe ao desenvolvemento
da socialización e a comunicación as actividades propostas nos recunchos,obradoiros e saídas.

-  A  autonomía  e  autoxestión:  sendo  este  o  protagonista  das  súas  propias  aprendizaxes  considerando  como
importante o proceso e non só o resultado.

- Aprendizaxe cooperativa: favorecendo os encontros co grupo e a sociedade nun pulo pola convivencia, a paz e a
inclusión.

- A manipulación: considerando o traballo manipulativo determinante para a o correcto paso entre os conceptos
concretos e os abstractos e fundamental para vencellar as aprendizaxes curriculares coa realidade. Favorecerase en
todo caso que o material cumpra o requisito de ser accesible.

- A liberdade e a creatividade: que favorecen os coñecementos potencialmente significativos e funcionais, potencian
a autonomía e a producción persoal.

- A coeducación: considerando a actividade de todo xénero en detrimento de actividades asignadas ao xénero e en
prol da ruptura de esteteotipos.

- A metodoloxía activa: entendéndoa como un conxunto de estratexias didácticas que permiten e estimulan ao
alumnado a participar realmente como suxeitos da súa propia aprendizaxe. O alumno é o verdadeiro protagonista do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, e o noso obxectivo fundamental é manter activa a súa mente a través das
situacións de aprendizaxe, tratando de facerlle analizar e observar, á vez que criticar, as diferentes situacións que se
lle presentan.

- Aprendizaxe basada na investigación, na resolución de problemas e descubrimentos: os alumnos/as aprenden a
través  da  abordaxe  ou  de  preguntas,  da  análise  de  probas,  de  conectar  ditas  probas  con  coñecementos
preexistentes, de sacar conclusións e reflexionar sobre os seus achados.actividades investigativas que permitan
elaborar hipótesis, sacar conclusións e reforzar as aprendizaxes máis instrumentais, favorecendo o pensamento
crítico e o pensamento científico

- Aprendizaxe basada en proxectos: resolvendo situacións, retos ou respondendo a preguntas, a través dos seus
coñecementos, recursos, investigación, reflexión e cooperación activa.

- As medidas metodolóxicas rexiranse por principios do Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA): proporcionando
diversas opcións didácticas para que os alumnos e alumnas se transformen en persoas que aprenden a aprender e
estén motivados pola súa aprendizaxe e, por tanto, que estén preparados para continuar aprendendo durante as súas
vidas. Desta maneira, fomentaranse procesos pedagóxicos que sexan accesibles para todos mediante un currículo
flexible que se axusta ás necesidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Aprendizaxe basada en retos: involucrando activamente ao alumnado nunha situación problemática real, relevante
e de vinculación co entorno, a cal implica a definición dun reto e implementar para éste unha solución.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Materiais funxibles: folios, cartolinas, ceras...

Manipulativos: que permitan experimentar, testar, probar, tocar, ulir, xogos...

Material impreso: material de elaboración propia, material de reforzo e ampliación, contos, cómics, xornais...

Recursos informáticos: ordenador de aula. Encerado dixital interactivo. Tabletas.

Libros da biblioteca de aula e de centro.

Calquera outro que atenda ás necesidades educativas do alumnado e sexa coherente coas propostas ofertadas.

Neste apartado farase referencia aos recursos empregados como medio para canalizar a acción docente durante o
curso escolar.
Para facer unha boa elección de materiais didácticos debemos ter en conta unha serie de criterios:

1. O material ten que ser atractivo tanto estéticamente como funcionalmente, ten que chamar a atención do neno ou
nena, invitándoo a interactuar con el.
2.  Os  materiais  deben  de  ser  adecuados  ao  momento  evolutivo  do  alumnado,  adaptados  as  súas  aptitudes,
características e necesidades.
3. Que sexan asequibles e manipulables, que os nenos e nenas poidan utilizar o material de forma autónoma e
independente.
4. Que potencie e favoreza a actividade motora, cognitiva, afectiva e social.
5. Que reúna as correspondentes normas de seguridade.
6. Que proporcione os estímulos correspondentes a súa elección.
7. Que non favoreza actitudes de discriminación de sexo nin belicistas.
8. Que posibilite ao alumnado todas as posibilidades de acción que este poida desenvolver.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A principio de curso levarase a cabo unha avaliación inicial para poder analizar cal é o punto de partida do noso
alumnado e así poder establecer estratexias comúns de actuación e dar resposta á diversidade que nos atopamos na
nosa aula.

Avaliaremos aspectos como: a expresión oral e o vocabulario (exprésase oralmente con claridade, emprega un
vocabulario axeitado a súa idade...), lectura e comprensión lectora
(identifica  palabras  escritas  significativas  e  usuais,  relaciona  imaxe  e  texto,  asocia  grafías  maiúsculas  e
minúsculas...), escritura (realiza correctamente os trazos propostos, copia palabras e oracións breves...).

O resultado obtido nesta avaliación inicial servirá de punto de partida para o desenvolvemento da programación,
facendo fincapé naqueles aspectos nos que o alumnado presente carencias.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

25

UD 8

25

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado non pode axustarse a un só momento dado, senón que debe ser global e
sistemática.  O seu obxectivo non pode ser outro que o valorar o progreso alcanzado no desenvolvemento das
competencias e no grao de coñecementos adquiridos.

Ademais de global,  tamén será continua e formativa.  Ao longo do curso comprobarase o logro dos obxectivos
propostos mediante os seguintes criterios de cualificación:

- Actividades e tarefas sobre os contidos traballados na aula :
- Responder axeitadamente, tanto de forma oral coma escrita, ao que se lle pregunta
demostrando dominio na materia .
- Escribe respectando regras ortográficas e gramaticais .
- Ter unha caligrafía lexible

- Actividades de lectura ( rexistros de lectura e comprensión) :
- Le coa velocidade e entoación axeitada a súa idade, respectando os signos de
puntuación ,
- Amosa unha boa comprensión lectora, axeitada a súa idade.

- Actividades de expresión e creación :
- Exprésase cunha linguaxe oral correcta (vocabulario, comprensión da oración
.
- Realiza traballos de forma creativa e orixinal e razoa as estratexias a seguir na
creación dos mesmos

- Traballo en equipo (actitude e participación activa)

- Traballo en clase: (autonomía e presentación das actividades)

A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte porcentaxe:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación 20%, nota 2ª avaliación 30%, nota 3ª avaliación 50%.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Cando un alumno- a non alcance o nivel suficiente na área teranse en conta os seguintes criterios de recuperación:

a) Tomar como referencia os contidos básicos de cada unidade didáctica.
b)  Se  os  contidos  a  recuperar  son  recurrentes  e  aparecen  en  unidades  didácticas  posteriores  daranse  por
recuperados se o alumno-a obtén calificación positiva en ditos contidos. En todo caso, planificaranse actividades
individuais de traballo.
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c) Se os contidos a recuperar son específicos dunha unidade didáctica planificaranse actividades individuais de
traballo nas que o alumno demostre que supera ditos contidos.
d) A resposta educativa para a recuperación reflexarase no Plan de Traballo Individualizado.
e) Para obter unha calificación positiva teranse en conta:
f) O nivel de coñecementos.
g) O esforzo e a realización das actividades individuais de traballo propostas.

6. Medidas de atención á diversidade

Dado que cada alumno/a ten as súas peculiares características e que os seus ritmos de aprendizaxe soen ser
distintos, a nosa programación entende que deben realizarse actividades que reforcen as aprendizaxes duns, e
actividades que amplíen as dos outros. Estas actividades de reforzo e de ampliación realizaranse, en todo momento,
respectando a evolución individual de cada neno e nena e o seu ritmo de traballo.

Tanto as actividades de reforzo como as de ampliación son moi subxectivas en cada caso,  xa que as mesmas
actividades poden servir  nun contexto escolar  para reforzar  e en outro distinto para ampliar,  polo que será o
profesorado quen seleccione o momento e o tipo de actividade que precise cada neno ou nena. A planificación desta
programación non é ríxida nin inamovible, senón todo o contrario, considerándose aberta e flexible.
De aquí que o docente, coñecendo o estado inicial do seu alumnado, e sendo este o punto de partida, seleccionará
aquilo que mellor poida responder aos propósitos que persiga.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Emprendemento. X X X

ET.2 - Igualdade de xénero. X X X X X X X X

ET.3 - Educación para a paz. X X X X X X X X

ET.4 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible.

X X X

ET.5 - Educación para a
saúde ( incluída a sexual). X

ET.6 - Educación emocional e
de valores. X X X X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Para fomentar no alumnado o gusto polas narracións infantís,
as familias representarán un conto adecuado a súa idade

1º trimestre: Ti tamén contas

Asistencia a unha obra de teatro establecendo no alumnado
a curiosidade e o interese por este xénero

2º trimestre: Actividades culturais
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Actividade Descrición

Para promover tarefas de investigación, a aprendizaxe por
descubrimento e o traballo en equipo.

3º trimestre: Obradoiros

Observacións:
Estableceranse unha serie de criterios para a selección e elección destas actividades encuadrándose dentro da
seguinte tipoloxía
- Obradoiros
- Actividades culturais
- Ti tamén contas

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Preparación da clase e dos materiais didácticos: o desenvolvemento da clase adecúase ás caracteristicas do grupo,
distribución temporal equilibrada, materiais que permitan a manipulación, sexan atractivos, atraientes e accesibles
para o alumnado.
Preparación da clase e dos materiais didácticos: o desenvolvemento da clase adecúase ás caracteristicas do grupo,
distribución temporal equilibrada, materiais que permitan a manipulación, sexan atractivos, atraientes e accesibles
para o alumnado.
Utilización  dunha  metodoloxía  axeitada:  tivéronse  en  conta  aprendizaxes  significativas,  considérase  a
interdisciplinariedade,  número  e  duración  das  actividades,  nivel  de  dificultade,  interés  para  o  alumnado,
significatividade para o proceso de aprendizaxe, propostas de aprendizaxe colaborativa.
 Regulación da práctica docente: grao de seguimento do alumnado, validez dos recursos utilizados na clase para as
aprendizaxes, os criterios de promoción están acordados entre os profesores.
Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá ao alumnado e ás familias: os criterios para unha
avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos e aos contidos, os instrumentos de avaliación permiten
rexistrar numerosas variables da aprendizaxe, os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades
planificadas, os criterios de avaliación e os criterios de cualificación déronse a coñecer ao alumnado e as familias.
Utilización  de  medidas  para  a  atención  á  diversidade:   adóptanse  medidas  con  antelación  para  coñecer  as
dificultades de aprendizaxe, ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe, as medidas e os
recursos ofrecidos foron suficientes., aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo
aos informes psicopedagóxicos.

A avaliación dos procesos de ensinanza/aprendizaxe é unha das funcións do profesorado, polo tanto, un dos aspectos
que non podemos esquecer de avaliar é a nosa propia práctica docente e a programación didáctica. A avaliación da
práctica docente pretende revisar as accións do profesorado co fin de optimizalas,  tendo a seguridade de que
mellorando estas, mellorarase inevitablemente a calidade das aprendizaxes dos alumnos e alumnas, obxectivo último
e fundamental desta tarefa.

Os indicadores de logro para ter en conta esta avalación serían os seguintes:

- Preparación da clase e dos materiais didácticos.

Descrición:
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- Utilización dunha metodoloxía axeitada.

- Regulación da práctica docente.

- Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá aos alumnos e ás familias.

- Utilización de medidas para a atención á diversidade.

ESCALA DE VALORACIÓN:

- Inadecuado: escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos aceptables e necesita unha mellora substancial

- Insuficiente: omítense elementos fundamentais do indicador

- Básico: cumprimento suficiente do indicador

- Competente: hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia no indicador.

- Excelente: prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas prácticas

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación é un elemento flexible, que debe adecuarse á realidade do alumnado, polo que se introducirán
melloras ao longo da súa posta en práctica. O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres
momentos:  ao finalizar cada unidade didáctica,  trimestralmente e anualmente.  Teranse en conta os seguintes
indicadores:
1. Responder as características do alumnado da aula.
2. Resultar útil para o uso docente na aula.
3. Seguimento da temporalización.
4. Consecución dos niveis mínimos de logro dos contidos de aprendizaxe traballados.
5. Prever mecanismos de recuperación, repaso, ampliación e reforzo.
6. Modificarse en función das necesidades de docencia ou aprendizaxe sen perder coherencia.
7.  Presentar  unha coherencia  gradual  lóxica dos obxectivos,  contidos,  criterios  de avaliación ao longo do seu
desenvolvemento.
8. Dispoñer de mecanismos de revisión e de mellora.
9. Realizar revisións periodicamente.
10. Responder aos centros de interese do alumnado do grupo.
11. Establecer relacións coas actividades extraescolares e complementarias.

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden supoñer:
- Unha modificación da metodoloxía empregada.
- Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación.
- Modificacións na temporalización.
- Deseño de medidas correctoras para correxir as dificultades

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente Programación Didáctica (PD) está enmarcada no "Decreto XX/2022 polo que se establece a ordenación e o
currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia" e o seu obxectivo é desenvolver e adaptar á
realidade deste centro os preceptos neste recollidos.

Nese senso, neste apartado esta programación remítese en primeira instancia ao reflictido na propia Introdución do
Decreto na área e materia de Lingua Estranxeira: Inglés.

O CEIP Francisco Vales Villamarín é un centro de titularidade pública que está situado en Betanzos (A Coruña) e que
escolariza a 982 nenas e nenos de Betanzos, Coirós e Paderne, que están distribuídos en 11 unidades de Educación
Infantil e 31 de Educación primaria cunha ratio próxima a 23 alumnos e alumnas por aula.

O alumnado procede maioritariamente do centro urbano de Betanzos e pertence a todos os ámbitos sociais posto que
é o  único  centro  público  de Educación Primaria  do Concello.  O alumnado procedente  de Coirós  e  de Paderne
incorpórase ao centro en Educación Primaria, xa que nos seus Concellos dispoñes de escolas de infantil.

O Claustro está formado por 69 docentes. Tamén traballan no centro dúas persoas conserxes, unha administrativa,
tres coidadoras, así como persoal de limpeza e auxiliares de comedor. O centro ten 11 liñas de autobuses coas súas
respectivas coidadoras/es e condutores/as.

Neste Centro a materia de Lingua Estranxeira: Inglés no nivel de 1º (composto por cinco grupos) é impartida por tres
docentes neste ano académico, polo que a coordinación dos especialistas é fundamental para acadar uns resultados
homoxéneos en todos os grupos.

O obxectivo principal desta PD é o de facilitar ao alumnado a adquisición da competencia comunicativa oral en Inglés
propia do seu nivel e en menor medida a introducción gradual nas destrezas escritas. Para isto, apostamos polo uso
contextualizado da lingua no marco de situacións comunicativas reais e motivadoras baseadas nos seus centros de
interese, e sempre primando o protagonismo do alumnado.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  o  sent ido  xeral  e
información  específica  e  predicible  de  textos
breves e sinxelos, expresados de forma clara e
na  lingua  estándar,  facendo  uso  de  diversas
estratexias e recorrendo, cando sexa necesario,
ao  uso  de  distintos  tipos  de  apoio,  para
desenvolver  o  repertorio  lingüístico  e  para
responder a necesidades comunicativas cotiás.

2-3 1-2 1 1 5 2

OBX2  -  Producir  textos  sinxelos  de  maneira
comprensible  e  estruturada,  mediante  o
emprego de estratexias como a planificación ou
a  compensación,  para  expresar  mensaxes
breves  re lac ionados  con  neces idades
inmed ia tas  e  responder  a  p ropós i tos
comunicativos cotiás.

1 1-2 1 2 5 1 4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 - Interactuar con outras persoas usando
expresións cotiás, recorrendo a estratexias de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  necesidades
inmediatas  do  seu  interese  en  intercambios
comunicativos  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

5 1-2 1 3 3 1-3

OBX4 - Mediar en situacións predicibles, usando
estratexias  e  coñecementos  para  procesar  e
transmitir información básica e sinxela, co fin de
facilitar a comunicación.

5 1-2-3 1 1-3 1

OBX5  -  Recoñecer  e  usar  os  repertorios
lingüísticos  persoais  entre  distintas  linguas,
reflexionando  sobre  o  seu  funcionamento  e
identificando  as  estratexias  e  coñecementos
propios, para mellorar a resposta a necesidades
comunicat ivas  concretas  en  s i tuacións
coñecidas.

2 1 2 1-4-5 3

OBX6  -  Apreciar  e  respectar  a  diversidade
lingüística, cultural e artística a partir da lingua
estranxeira,  identificando  e  valorando  as
diferenzas  e  semellanzas  entre  linguas  e
culturas, para aprender a xestionar situacións
interculturais.

5 3 1-3 2-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XWhat's in your classroom?1 10

Vocabulario e expresións relacionadas cos
obxectos de uso habitual na clase:
- Computer, crayon, pen, pencil, pencil
case, rubber, ruler, sharpener. Bin,
cupboard, shelf, desk.
- Where's the pen? It's here; Where's the
pen? It's on the floor.

Story: Where's my ruler?, emotional
learning: working together.

15

XHow are families different?2 10

Vocabulario e expresións relacionadas coa
familia:
- Aunt, brother, dad, grandma, grandpa,
mum, sister, uncle.
- Old, short, tall, young.
-Who's this? This is my aunt..., Is this your
brother...? Yes, it is. No, it isn't

Story: Oh no! Where's my sister?

15

Where do pets live? X3 10
Vocabulario e expresións relacionados cos
animais:
- Bird, cat, dog, fish, hamster, horse, rabbit,
tortoise.

15
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Where do pets live? X3 10

-Fast/slow, friendly/scary.
- I've got a dog... I haven't got a dog...
- Have you got a dog...? Yes, I have/No, I
haven't

Story: The pet hotel.

15

What do monsters look like? X4 10

Vocabulario e expresións relacionadas coas
partes do corpo:
- Body, ear, eyes, fingers, head, mouth,
nose, toes, arms, feet, hands, legs.
- This is my mouth... These are my toes...
- How many toes... have you got? I've got
ten toes...

Story: A nose for Norman.

15

XWhat can you do in the park?5 10

Vocabulario e expresións relacionadas coas
accións:
- Catch a ball, climb, jump, play football,
ride a bike, ride a horse, run, skip, dance,
hop, fly a kite, swim.
- I can run.../ I can't ride a bike...
- Can you swim...? Yes, I can/No, I can't

Story: Animals United.

15

XWhat food and drink do you
like?6 10

Vocabulario e expresións relacionadas coa
comida:
- Burgers, cake, chips, eggs, ice cream,
milkshake, onions, cherry, chocolate,
lemon, mango, vanilla.
- I like cake.../I love ice cream.../I don't like
burgers.
- Do you like eggs...? Yes, I do/No, I don't

Story: The cake competition.

15

XXFESTIVALS X7 10
Christmas
Easter
Earth Day

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

What's in your classroom?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Resolve probas de comprensión auditiva
moi sinxelas nos que as posibles
respostas sexan imaxes ou debuxos en
lugar de palabras escritas.

CA2.1 - Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas linguas de forma
guiada, reflexionando sobre aspectos elementais do
seu funcionamento.

Identifica aspectos básicos da vida cotiá
dos países onde se fala a lingua
estranxeira e compáraos cos propios .
Diferencia saúdos de despedidas e usa
fórmulas de cortesía (Please, thank you,
excuse me)

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Amosa curiosidade pola lingua e por
coñecer aspectos socioculturais dos
países onde se fala (festas, comidas,
horarios...)

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

2

Título da UDUD

How are families different?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Responde ás preguntas que se lle fan coa
axuda do mestre/a quen lle indicará como
máximo as dúas primeiras palabras de
cada resposta.

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Participa na emisión colectiva de palabras
e/ou frases cando procede durante o
relato dun conto ou unha canción.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Participa voluntariamente nas actividades
de aula e amosa curiosidade pola lingua e
os seus aspectos socio-culturais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

3

Título da UDUD

Where do pets live?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Asocia movementos, mímica, imaxes,
música etc, traballados na clase de forma
cotián, coa producción de mensaxes moi
básicos.

CA2.3 - Identificar e explicar de maneira guiada
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira.

Fai hipóteses sobre o tema dun texto
elemental a partir do titulo do mesmo e
das imaxes que o ilustran.

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Amosa curiosidade pola lingua e por
coñecer aspectos socioculturais dos
países onde se fala (festas, comidas,
horarios...)

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.
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4

Título da UDUD

What do monsters look like?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Participa na emisión colectiva de palabras
e/ou frases cando procede durante o
relato dun conto ou unha canción.

CA2.1 - Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas linguas de forma
guiada, reflexionando sobre aspectos elementais do
seu funcionamento.

Compara aspectos básicos da vida cotiá
dos países onde se fala a lingua
estranxeira (horarios, comidas, festas...)
cos propios.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Participa voluntariamente nas actividades
de aula e amosa curiosidade pola lingua e
os seus aspectos socio-culturais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias elementais para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais, breves,
sinxelos e contextualizados.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

5

Título da UDUD

What can you do in the park?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Diferencia saúdos de despedidas e usa
fórmulas de cortesía (Please, thank you,
excuse me)
Pregunta e responde de xeito
comprensible sobre aspectos persoais
moi básicos nome, idade e gustos)
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Participa na emisión colectiva de palabras
e frases cando procede durante o relato
dun conto ou unha canción.

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Amosa curiosidade pola lingua e por
coñecer aspectos socioculturais dos
países onde se fala (festas, comidas,
horarios...)

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

6

Título da UDUD

What food and drink do you like?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Participa en conversas e exposicións
breves, traballadas previamente e de
forma guiada.

CA2.3 - Identificar e explicar de maneira guiada
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira.

Fai hipóteses sobre o tema dun texto
elemental a partir do titulo do mesmo e
das imaxes que o ilustran.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Participa voluntariamente nas actividades
de aula e amosa curiosidade pola lingua e
os seus aspectos socio-culturais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.
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Contidos

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

7

Título da UDUD

FESTIVALS

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Resolve probas de comprensión auditiva
moi sinxelas nos que as posibles
respostas sexan imaxes ou debuxos en
lugar de palabras escritas.

CA2.1 - Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas linguas de forma
guiada, reflexionando sobre aspectos elementais do
seu funcionamento.

Identifica aspectos básicos da vida cotiá
dos países onde se fala a lingua
estranxeira e compáraos cos propios .

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Amosa curiosidade pola lingua e por
coñecer aspectos socioculturais dos
países onde se fala (festas, comidas,
horarios...)

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

4.1. Concrecións metodolóxicas

No tocante ao aspecto metodolóxico, a presente PD remítese en primeira instancia ás liñas de actuación reflictidas no
currículo, as cales se levarán ao longo do curso.
As diferentes UD permitirán, no seu conxunto, o traballo da totalidade dos contidos do currículo, así  como dos
elementos transversais, dos obxectivos da etapa e están pensadas para a consecución do logro de cada un dos
criterios de avaliación (CA) establecidos, ou, alomenos, os mínimos de consecución correspondentes, así como para a
progresiva adquisición das competencias clave correspondentes de cara ao perfil de saída do alumnado ao remate da
educación primaria.
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En cada unha das sesións, e con independencia do traballo específico a tratar nelas, o establecemento dunha rutina
en cada unha delas permitirá desenvolver e brindarlle ao alumnado:
-Automatización nalgunhas cuestións básicas a tratar ao longo de toda a etapa, axudando a aportar seguridade e
confianza en si mesmo.
-Consecuentemente, fomento dun maior impacto no logro dos descritores a acadar, redundando, ademais nun maior
goce das actividades máis lúdicas.
-Aclimatación dende o comezo da sesión como enfoque preparatorio para esta, a través da relaxación, atención e
concentración, logrando, paralelamente, o emprego do silencio e da recepción activa, tan necesario para calquera
das actividades a realizar na sesión.
A tal fin, esta rutina adicará, alomenos, uns 5 minutos, especialmente ao inicio de cada sesión, a lembrar o traballado
na/s sesión/s anterior/es mediante preguntas.
A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos
obxectivos e das competencias clave. Neste sentido prestaremos 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.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Pupil's book (libro de clase)

Pantalla dixital

Ordenador

Flashcards & Wordcards

Fichas

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Revisados os informes individualizados do noso alumnado, levarase a cabo unha proba co fin de coñecer o punto de
partida real deste curso; de especial interese é a información deste ampliada por parte do equipo docente do curso
anterior.
Esta avaliación inicial levarase a cabo na 1ª e/ou 2ª sesión/s, para poder establecer uns criterios claros do nivel
mínimo da clase en xeral, e de cada alumna/o en particular. Neste eido cómpre ter en conta:

- Alumnado do centro, o cal a persoa docente é máis coñecedora ao formar parte do equipo docente o curso anterior
anque noutra materia.

- Alumnado de nova incorporación, do cal só hai referencias previas dos informes individualizados

Dita proba consistirá de:

-Observación sistemática do alumnado na clase e interaccións orais co docente e/ou compañeiros/as.

A partir do conxunto de datos obtidos do anteriormente citado tratarase co DO (ou alomenos comunicaranse, e a
través da titoría, aquelas medidas que xa pode realizar e/ou realizará a persoa docente na aula, como por exemplo un
reforzo dentro desta ou unha atención máis individualizada); de ser posible e/ou necesario sería importante e
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interesante que esta xuntanza fose xunto coa persoa titora e co resto de equipo docente da aula para poder convir o
modo intervención daquelas  posibles  dificultades  atopadas,  especialmente  das  que precisen persoal  docente
adicional e/ou solicitude ao DO.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

15

UD 3

15

UD 4

15

UD 5

15

UD 6

15

UD 7

10

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Todos  os  CA  da  presente  PD  serán  avaliados  por  táboas  de  indicadores:  fundamentalmente  escalas  de
valoración/rúbrica para correción de traballos a entregar, por un lado, e rexistro das puramente de observación, polo
outro.

A nota trimestral, no tocante o que ás UD se refire é a seguinte:
- 1ºT: UD1 45%, UD2 45%, UD7 10%
- 2ºT. UD3 45%, UD4 45%, UD7 10%
- 3ºT. UD5 45%, UD6 45%, UD7 10%

O 100% da nota da avaliación final obterase do xeito seguinte:
- 1ºT. 20%
- 2ºT. 30%
- 3ºT. 50%

En calquera caso,  se por  análise da persoa docente e/ou o conxunto da Xunta de Avaliación,  a  progresión do
alumnado  argumenta  a  este/a/s  a  conveniencia  de  non  aplicar  o  anterior  por  defecto,  atendendo  a  razóns
pedagóxicas, isto será o que prevalecerá.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Posto que o grao de adquisición de esta materia é progresivo, aquel alumnado que non tivese acadado os mínimos de
consecución de cada CA ó final dunha UD poderá recuperalos na seguinte UD.

6. Medidas de atención á diversidade

Non todo o alumnado aprende da mesma forma e ao mesmo ritmo; por iso realizaranse actividades a distinto nivel:
-Actividades programadas para todo o grupo.
-Actividades de reforzo para o alumnado cun ritmo lento e baixa comprensión.
-Actividades de ampliación para alumnado cunha aprendizaxe máis rápida.
-Xogos/Actividades adicionais para aquel alumnado que remata antes as tarefas individuais/grupais da clase.
Porase énfase na detección temperá do alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria. Así, tan
rápido como se detecten dificultades específicas de aprendizaxe farase un reforzo educativo coa finalidade de que
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este adquira os coñecementos necesarios para continuar o proceso educativo.
No caso de alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso seguiranse as indicacións establecidas no artigo
50 da ORDE do 8 de setembro de 2021 (de atención á diversidade) en relación ao preceptivo plan específico de
reforzo, que ten como obxectivo atender e superar as dificultades que levaron a esa repetición.
Tamén se farán adaptacións curriculares significativas para aquel alumnado que presente necesidades educativas
especiais onde se reducen e simplifican actividades mostrando a forma máis sinxela de facelas.
No caso de alumnado con altas capacidades ampliaranse os seus coñecementos debido á súa rápida aprendizaxe.
Alumnado inmigrante con descoñecemento da lingua, tanto de incorporación ao inicio como ao longo do curso:
solicitarase  levar  a  cabo  a  valoración  polo  Departamento  de  Orientación  para  determinar  o  nivel  curricular.
Establecerase Reforzo Educativo, para o cal non se precisa necesariamente intervención do DO, e traballarase na
comunicación facendo moito máis fincapé a través de imaxes.
Dependendo da casuística do alumnado cómpre ter en conta diferentes consideracións á hora de traballar, tales
como: emprego de grafías de maior tamaño; priorización dalgunha das linguaxes e/ou formas de comunicación: oral,
escrita, visual e/ou táctil.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X X X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X

ET.9 - Educación para a
saúde X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Aínda por concretarConto en inglés
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuouse o deseño das UD ás características e necesidades do alumnado.

Aportouse información ao persoal docente titor.

Funcionalidade da PD: revisouse ao longo do curso e foi práctica e útil para acadar os obxectivos propostos.

Cumpriuse a temporalización inicialmente establecida.

A persoa docente empregou as metodoloxías reflictidas na PD.

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

Leváronse a cabo as medidas de atención á diversidade e foron efectivas.

Máis do 80% do alumnado superou a materia

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

Apoiouse a implicación das familia no traballo do alumnado.

Farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Tralo remate de cada trimestre revisarase a PD. Dita revisión terá en conta os seguintes puntos:
1. Seguimento da PD no apartado correspondente do PROENS:
-Reunións trimestrais do equipo docente da coordinación de ciclo.
-No tocante ás UD: data de inicio e final, número de sesións previstas e realizadas.
-Grao de cumprimento da PD con caráter xeral dos indicadores de logro desta.
-Propostas xerais de mellora e outras observacións.
2. Actividades complementarias (realizadas ou non).

A avaliación dos datos recollidos farase mediante o cadro referido no apartado 8.1. ao que se lle engadirá, a maiores,
o/s cadro/s preciso/s que inclúan a información adicional do presente apartado xunto coa información e resultados
deste/s; posteriormente incluiranse como anexo na memoria final da materia, con especial relevancia nas posibles
propostas de mellora para levar a cabo no seguinte curso académico.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente programación didáctica corresponde ao 1º curso de Educación Primaria para o ano académico 2022/2023
para a área de lingua galega e literatura.
A ensinanza da lingua galega e literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa
lingüística do alumnado. Asemade, a aprendizaxe desta área, non pode concibirse como a mera transmisión e
recepción de contidos disciplinares, senón que debe entenderse como un proceso en construción e baseado na
reflexión e na análise acompañada, cuxo fin último é formar persoas capaces de comunicarse de maneira eficaz.

Tamén, a atención á diversidade debe estar presente en todas as accións, medidas e decisións metodolóxicas no
ámbito da lingua para potenciar a inclusión, xa desde as idades máis novas, e para dar resposta ás diferentes
características e necesidades, motivacións, intereses, ritmos e situacións sociais e culturais do alumnado.

Os criterios de avaliación e os contidos da área agrúpanse en seis bloques temáticos:

Bloque 1: A lingua e os seus falantes
Bloque 2: Comunicación oral
Bloque 3: Comunicación escrita
Bloque 4: Alfabetización mediática e informacional
Bloque 5: Educación literaria
Bloque 6: Reflexións sobre a lingua e os seus usos

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Recoñecer a diversidade lingüística do
mundo a partir da identificación das linguas do
alumnado e a realidade lingüística de Galicia e
plurilingüe  e  multicultural  de  España  para
favorecer  a  reflexión  interlingüística,  para
identificar e rexeitar  estereotipos e prexuízos
lingüísticos,  e  para  valorar  esa  diversidade
como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  identificando o sentido xeral  e  a
información  máis  relevante,  e  valorando  con
axuda aspectos  formais  e  de  contido  básicos
para  construír  coñecemento  e  responder  a
diferentes necesidades comunicativas.

2 2 1 3 3 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia, claridade e rexistro adecuados para
expresar  ideas,  sentimentos  e  conceptos;
construír  coñecemento;  establecer  vínculos
persoais;  e  participar  con  autonomía  e  unha
actitude cooperativa e empática en interaccións
orais variadas.

1-3-5 2 1 2-3 2 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Comprender e interpretar textos escritos
e multimodais, recoñecendo o sentido global, as
ideas  principais  e  a  información  explícita  e
implícita,  e  realizando  con  axuda  reflexións
elementais sobre aspectos formais e de contido,
para adquirir  e construír  coñecemento e para
responder  a  neces idades  e  in te reses
comunicativos diversos.

2-3-5 2 1 1 4-5

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais,
con corrección gramatical e ortográfica básicas,
seriando correctamente os contidos e aplicando
estratexias  elementais  de  planif icación,
textualización,  redacción,  revisión  e  edición
para construír coñecemento e para dar resposta
a demandas comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Buscar,  seleccionar  e  contrastar
información procedente de dúas ou máis fontes,
d e  f o r m a  p l a n i f i c a d a  e  c o  d e b i d o
acompañamento, avaliando a súa fiabilidade e
recoñecendo algúns riscos de manipulación e
des in formac ión ,  para  t rans formala  en
coñecemento  e  para  comunicala  de  maneira
creativa, adoptando un punto de vista persoal e
respectuoso coa propiedade intelectual.

3 1-2-3-4 5 2 3

OBX7 - Ler de maneira autónoma obras diversas
seleccionadas  atendendo  aos  seus  gustos  e
intereses,  compartindo  as  experiencias  de
lectura, para iniciar a construción da identidade
lectora,  para  fomentar  o  gusto  pola  lectura
como  fonte  de  pracer  e  para  gozar  da  súa
dimensión social.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8 - Ler, interpretar e analizar, de maneira
acompañada,  obras  ou  fragmentos  literarios
a d e c u a d o s  a o  s e u  d e s e n v o l v e m e n t o ,
e s t a b l e c e n d o  r e l a c i ó n s  e n t r e  e l e s  e
identificando  o  xénero  literario  e  as  súas
convencións  fundamentais,  para  iniciarse  no
r e c o ñ e c e m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  c o m o
manifestación  artística  e  fonte  de  pracer,
coñecemento e inspiración para crear textos de
intención literaria.

1-2-4 1-2-3-4

OBX9  -  Reflexionar  de  forma  guiada  sobre  a
linguaxe a  partir  de  procesos  de  produción  e
comprens ión  de  tex tos  en  con tex tos
signif icativos,  ut i l izando  a  terminoloxía
e lementa l  adecuada  para  in ic iarse  no
desenvolvemento  da  conciencia  lingüística  e
para  mellorar  as  destrezas  de  produción  e
comprensión oral e escrita.

1-2 2 1-2 5
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrát ica
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
detectando e rexeitando os abusos de poder a
través da palabra para favorecer un uso non só
eficaz senón tamén ético da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XImos á escola1 16Vogais. Cosoantes: P, M e S. Vocabulario. 10

XPor min que chova!2 16Vocabulario. Consoantes: T, N, D, L e LL.
Adiviñas. 12

XSomos iguais, somos diferentes3 16
Consoantes: F, B, V e R e RR. Palabras con
mp e mb. Postais. As sílabas e as palabras.
Vocabulario.

12

Dos pés á cabeza X4 18Consoantes: C, Z, K e QU. Signos ¿? ¡! O
nome. Vocabulario. 12

Quen é quen X5 18
Consoantes: CH, Ñ, Ga, Go, Gu, Gue, Gui,
güe, e Güi. O artigo. Vocabulario. 13

A compra máis lista X6 18
Vocabulario. Consoantes: H, NH, X. Familia
de palabras e a coma. A semana. 13

XCóidome7 18Vocabulario. Grupos consoánticos: PL, PR,
Dr e TR. O verbo. 14

XReduzo, reutilizo e reciclo8 20
Vocabulario. Grupos consoánticos: Cl, Cr,
Dr, Bl, Br, Fl, Fr, Gr e Gl. O adxetivo. 14

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Imos á escola

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Utiliza un vocabulario cada vez máis rico
para elaborar os seus discursos.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Fai predicións sobre o tema principal a
partir do título e ilustracións dun texto.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Aproveita os momentos de lecer para
recrearse na lectura dos libros da
biblioteca de aula.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Desfruta e valora os diferentes tipos de
contos.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Desfruta escoitando textos literarios de
diferentes autores e autoras.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Desfruta e valora os diferentes tipos de
contos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.
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Contidos

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: produción oral

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Inicio no coñecemento básico respecto da organización e funcionamento das bibliotecas de aula e de centro e na
creación dunha biblioteca propia e persoal con textos da literatura galega.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

2

Título da UDUD

Por min que chova!

Duración

16
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.2 - Recoñecer, de maneira acompañada e en
contextos próximos, algúns prexuízos e estereotipos
lingüísticos e culturais moi frecuentes, en especial os
relacionados co galego/castelán, a partir da
observación da contorna.

Valora a riqueza lingúística das dúas
linguas.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñece persoas que falan en galego a
maiores do cole
(persoal sanitario, familiares,veciños-as...)

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Emprega un vocabulario cada vez máis
rico para elaborar os seus discursos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce un pequeno refrán con axuda
visual de imaxes.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.2 - Desenvolver estratexias para a comprensión
lectora de textos axeitados ao nivel: título e
ilustracións.

Fai prediccións sobre o tema principal a
partir do títuo e ilustracións.

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Aproveita os momentos de lecer para
recrearse na lectura dos libros da
bilbioteca de aula.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Desfruta escoitando textos literarios de
diferentes autores e autoras.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Relaciona o aprendido nunha lingua coa
outra.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Esfórzase por intentar mellorar o léxico
galego nas producións orais e escritas.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Valoración da diversidade da lingua na súa contorna.

- Recoñecemento social das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e culturais a partir da observación da contorna.

- A diversidade etnocultural e lingüística no contexto escolar e familiar.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: produción oral

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos, da literatura galega, axeitados ao nivel: título e ilustracións.

- Procesos: comprensión lectora

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos, como as ilustracións, que facilitan a comprensión do texto.

- Iniciación nas regras ortográficas básicas, con especial atención ao uso do punto e das maiúsculas.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.
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Contidos

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Diferenzas elementais entre lingua oral e lingua escrita na lingua galega.

- Estratexias para a transformación guiada de palabras e enunciados entre distintas linguas da contorna escolar.

- Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar o texto escrito.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

3

Título da UDUD

Somos iguais, somos diferentes

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Recoñece o galego como unha lingua
oficial de Galicia.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Utiliza un vocabulario cada vez máis rico
para elaborar os seus discursos.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais e coa perspectiva de
xénero.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Adquirir o hábito lector e o gusto pola lectura
a través da lectura de textos axeitados ao nivel.

Aproveita os momentos de lecer para
recrearse na lectura dos libros da
bilbioteca de aula.

CA3.8 - Coñecer, de forma xeral e acompañada, a
organización e funcionamento das bibliotecas de
aula e de centro, amosando interese por formar
unha pequena biblioteca propia con textos
tradicionais da literatura galega.

Coida, conserva e organiza os libros da
biblioteca de aula.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Emprega unha lingua non sexista.

CA3.10 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios, identificados a partir da reflexión
grupal acompañada sobre os aspectos elementais da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais e coa perspectiva de
xénero.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

Coñece o funcionamento das biliotecas de
aula e de centro e colabora no seu
coidado.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Desfruta e valora os diferentes tipos de
lendas.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Desfruta escoitando textos literarios de
diferentes autores e autoras.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Aporta algunha lenda que coñece o seu
ámbito familiar.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Emprega un vocabulario cada máis rico
para elaborar o seus discursos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.
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Contidos

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

4

Título da UDUD

Dos pés á cabeza

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais da súa contorna,
incluída unha primeira aproximación ás linguas de
signos, valorando a igualdade nas diferenzas.

Valora as dúas linguas como vehículo de
transmisión das nosas ideas e emocións.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Utiliza un vocabulario cada vez máis rico
para elaborar os seus discursos.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Elabora, con axuda, algunha norma de
aula.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento, Vexo,
penso e me pregunto, para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Emprega a lectura para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA3.7 - Elaborar, con axuda, textos escritos e
multimodais sinxelos, en lingua galega, propios do
ámbito escolar e textos infantís breves e sinxelos a
partir de modelos dados, mobilizando, de maneira
acompañada, estratexias elementais, individuais ou
grupais, de planificación, textualización e revisión.

Inicio na produción de textos escritos
sinxelos con cocherencia e coidando a
presentación.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

Coñece o funcionamento das biliotecas de
aula e de centro e colabora no seu
coidado.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Comeza a seleccionar textos do seu
interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

Iníciase na lectura de textos literarios de
diferentes autores e autoras.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.3 - Apreciar o valor de textos literarios sinxelos
(contos, lendas, fábulas, relatos) en calquera lingua,
especialmente en lingua galega, como fonte de lecer
e de gozo persoal.

Desfruta e valora os diferentes tipos de
fábulas.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Desfruta escoitando textos literarios de
diferentes autores e autoras.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

Escribe pequenos textos propostos con
axuda de autoinstruccións.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Esfórzase por intentar mellorar o léxico
galego nas producións orais e escritas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e da súa contorna.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: produción oral

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Contexto
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Contidos

- Estratexias para a planificación e produción de textos básicos, en lingua galega, axeitados a súa idade (normas,
contos...).

- Incidencia dos compoñentes (situación e participantes) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, fórmulas fixas).

- Procesos: comprensión lectora

- Elementos gráficos e paratextuais sinxelos que facilitan a comprensión antes, durante e despois da experiencia
lectora.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.
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Contidos

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

5

Título da UDUD

Quen é quen

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, que rexen a comunicación, tendo en
conta un recoñecemento social equilibrado das dúas
linguas oficiais.

Recoñece o galego como unha lingua
oficial de Galicia.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Utiliza un vocabulario cada vez máis rico
para elaborar os seus discursos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce de memoria breves textos
escollidos por el/ela mesma.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega,
identificados a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos elementais, verbais
e non verbais, da comunicación, tendo en conta
unha perspectiva de xénero.

Usa unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais e coa perspectiva de
xénero.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Le textos sinxelos en voz alta cunha
velocidade axeitada a súa idade e
identificando a información relevante do
texto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio para
ampliar o vocabulario a partir de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento, Vexo,
penso e me pregunto, para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Emprega a lectura para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA3.9 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico non
discriminatorio.

Emprega unha lingua non sexista.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

Coñece o funcionamento das biliotecas de
aula e de centro e colabora no seu
coidado.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa identidade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

Iníciase na lectura de textos literarios de
diferentes autores e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Participa activamente nos lecturas
dramatizadas.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Desfruta escoitando e lendo textos
literarios de diferentes autores e autoras.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

Escribe pequenos textos propostos con
axuda de autoinstruccións.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Esfórzase por intentar mellorar o léxico
galego nas producións orais e escritas.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, de xeito acompañado, que estimulen o seu
interese e gustos.

- Procesos: produción oral

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.
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Contidos

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

6

Título da UDUD

A compra máis lista

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Utiliza un vocabulario cada vez máis rico
para elaborar os seus discursos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce de memoria breves textos
escollidos por el/ela mesma.

CA2.5 - Producir textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada e
utilizando recursos non verbais elementais.

Elabora, con axuda, unha pequena
poesía.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais  sen
interromper.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Le textos sinxelos en voz alta cunha
velocidade axeitada a súa idade e
identificando a información relevante do
texto.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio para
ampliar o vocabulario a partir de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento, Vexo,
penso e me pregunto, para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Emprega a lectura para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

Coñece o funcionamento das biliotecas de
aula e de centro e colabora no seu
coidado.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa identidade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

Le textos literarios de diferentes autores
e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.5 - Reproducir, de xeito acompañado, e a partir
de modelos dados, textos literarios sinxelos.

Participa activamente no recitado dos
poemas.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Desfruta escoitando e lendo textos
literarios de diferentes autores e autoras.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

Escribe breves poesías con axuda de
autoinstruccións.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia, a partir da observación,
comparación e transformación de palabras nun
proceso acompañado de comprensión de textos en
contextos significativos.

Recoñece distintos tipos de palabras e
enunciados atendendo a súa
concordancia.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Esfórzase por intentar mellorar o léxico
galego nas producións orais e escritas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Estratexias para a produción, con cohesión e coherencia, de textos orais básicos en lingua galega axeitados a súa
idade (normas, contos...).

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Procesos: produción oral

- Creación de textos orais básicos nos que utilicen unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

- Construción e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de textos orais e
multimodais sinxelos.

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para acadar progresivamente a expresividade.
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Contidos

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos sinxelos atendendo aos procesos de
comprensión e ao nivel de desenvolvemento.

- Inicio na construción da identidade lectora mediante a lectura de breves textos literarios, adaptados á idade.
Expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas sinxelos.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

7

Título da UDUD

Cóidome

Duración

18
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais e as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e iniciando, de maneira
acompañada, a valoración do contido, da
información máis relevante e dos elementos non
verbais elementais.

Comprende con apoios as ideas principais
dun texto informativo.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Utiliza un vocabulario cada vez máis rico
para elaborar os seus discursos.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais sinxelos,
valorando a información máis relevante.

Identifica con axuda as ideas principais
dun texto informativo.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Le textos sinxelos en voz alta cunha
velocidade axeitada a súa idade e
identificando a información relevante do
texto.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio para
ampliar o vocabulario a partir de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento, Vexo,
penso e me pregunto, para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Emprega a lectura para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

Coñece o funcionamento das biliotecas de
aula e de centro e colabora no seu
coidado.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa identidade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

Le textos literarios de diferentes autores
e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Desfruta escoitando e lendo textos
literarios de diferentes autores e autoras.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

Escribe textos informativos moi sinxelos
con axuda de autoinstruccións.

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

Revisa os textos de elaboración propia
tendo como axuda as autoinstruccións
traballadas.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Esfórzase por intentar mellorar o léxico
galego nas producións orais e escritas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes ou intención) na comunicación oral.

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido (tema, léxico).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.
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Contidos

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global de textos orais e multimodais sinxelos de diversa tipoloxía, recoñecendo as ideas principais e
as mensaxes explícitas e as mensaxes implícitas máis sinxelas, e atendendo á forma da mensaxe e procedentes de
diversas fontes.

- Recoñecemento e valoración do contido de textos orais e multimodais sinxelos, da información máis relevante e
dos elementos básicos da comunicación non verbal.

- Procesos: produción oral

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

13/01/2023 09:25:52 Páxina 36de25



Contidos

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.

8

Título da UDUD

Reduzo, reutilizo e reciclo

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Participa nas conversas cunha linguaxe
respectuosa.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario básico
a partir das experiencias e situacións de aula.

Utiliza un vocabulario cada vez máis rico
para elaborar os seus discursos.

CA2.4 - Reproducir textos orais sinxelos e próximos
aos seus gustos e intereses.

Reproduce adiviñas de xeito oral e con
sentido.

CA2.6 - Participar en interaccións orais, espontáneas
ou dirixidas, respectando as normas básicas da
cortesía lingüística e utilizando un vocabulario
axeitado ao nivel e cunha secuencia coherente
incorporando estratexias elementais de escoita
activa.

Respecta o turno de palabra e escoita con
atención.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e
acompañamento necesarios, estratexias elementais
para a escoita activa e o consenso, iniciándose na
xestión dialogada de conflitos.

Atende nas intervencións dos demais sen
interromper.

CA3.1 - Ler en voz alta textos sinxelos de carácter
infantil e identificar o sentido global do texto.

Le en voz alta textos sinxelos cunha
velocidade axeitada a súa idade e con
certa expresividade, identificando o
sentido global do texto.

CA3.3 - Comprender o sentido global de distintos
tipos de textos adaptados á súa idade, valorando a
lectura como medio de adquisición de vocabulario,
como gozo persoal, a partir de estratexias básicas de
comprensión antes, durante e despois da lectura.

Emprega a lectura como medio para
ampliar o vocabulario a partir de
estratexias básicas de comprensión.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
de textos escritos sinxelos axeitados ao seu nivel e
os aspectos formais e non verbais de textos infantís
sinxelos.

Emprega a rutina de pensamento, Vexo,
penso e me pregunto, para deducir o
contido do texto proposto.

CA3.5 - Empregar a lectura de textos infantís
sinxelos, en lingua galega, para favorecer unha
comunicación máis eficaz, aplicando os
coñecementos básicos respecto do vocabulario e das
regras de ortografía.

Emprega a lectura para enriquecer o seu
vocabulario e coma aprendizaxe das
normas básicas de ortografía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Iníciase na utilización das novas
tecnoloxías, de forma acompañada, para
a localización e selección da información
de distintos anuncios publicitarios.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación grupal sinxelo, sobre algún tema de
interese persoal, realizado de maneira acompañada,
que implique a selección de distintas fontes
documentais para a procura da información.

Expón a información recollida sobre un
anuncio publicitario referente a lugares
de destinos vacacionais.

CA4.3 - Coñecer, de xeito guiado, o funcionamento
da biblioteca de aula ou do centro.

Coñece o funcionamento das biliotecas de
aula e de centro e colabora no seu
coidado.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías dixitais en
relación coa busca e a comunicación da información,
utilizando, de xeito guiado, programas e aplicacións
educativas.

Iníciase de forma segura na utilización
das novas tecnoloxías para a procura de
información.

CA4.5 - Construír a identidade lectora a partir de
lecturas de textos de diferentes fontes.

Constrúe a súa identidade lectora
seleccionando textos do seu interese.

CA4.6 - Colaborar en comunidades lectoras de
ámbito escolar a través de experiencias de lectura
compartida.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.1 - Ler de maneira acompañada textos de
distintos autores e autoras da literatura galega,
acordes cos seus gustos e intereses, tendo en conta
as diferentes etapas do proceso evolutivo da lectura.

Le textos literarios de diferentes autores
e autoras.

CA5.2 - Compartir oralmente e de forma
acompañada a experiencia da lectura e o seu gozo,
participando en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas lecturas compartidas
propostas pola bilblioteca do centro.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou de centro
como escenario de actividades literarias elementais
compartida.

Participa nas actividades planificadas pola
biblioteca do centro.

CA5.6 - Escoitar e ler textos orais e escritos da
literatura infantil, especialmente en lingua galega,
que recollan diversidade de autores e autoras,
establecendo de maneira acompañada relacións
elementais entre eles e con outras manifestacións
artísticas e culturais.

Desfruta escoitando e lendo textos
literarios de diferentes autores e autoras.

CA5.7 - Interpretar textos e obras variadas da
literatura infantil adecuadas ao nivel e intereses
(contos, lendas e adiviñas), recoñecéndoas como
fonte de pracer e inspiración para a creación de
textos de intención literaria.

Interpreta adiviñas e pequenos
trabalinguas traballados na aula.

CA6.2 - Producir en galego, de maneira acompañada,
textos escritos e multimodais sinxelos en distintos
soportes, desde as diferentes etapas do proceso
evolutivo da escritura, axustándose a modelos
dados.

Escribe adiviñanzas e refráns moi sinxelos
con axuda de autoinstruccións
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Revisar e mellorar os textos propios e
emendar algúns problemas de comprensión lectora,
de maneira acompañada, a partir da reflexión
metalingüística e interlingüística, usando a
terminoloxía lingüística básica adecuada.

Revisa os textos de elaboración propia
tendo como axuda as autoinstruccións
traballadas.

CA6.5 - Iniciar a adquisición de vocabulario galego a
través dos textos.

Esfórzase por intentar mellorar o léxico
galego nas producións orais e escritas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe, verbal e non verbal, non discriminatoria, respectuosa coas diferenzas e coa perspectiva de
xénero.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas elementais sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social
e educativo (contido e forma).

- Interese pola ampliación de vocabulario básico.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias para o recoñecemento e interpretación de forma acompañada da información xeral de textos sinxelos
adecuados á idade.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula con respecto ás normas sociais, utilizando un vocabulario axeitado
ao nivel e cunha secuencia coherente.

- Estratexias de escoita activa na resolución dialogada dos conflitos.

- Procesos: comprensión oral

- Detección de usos claramente discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal en anuncios, carteis publicitarios, e
de discriminación polo uso do galego como lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral

- Interese por expresarse oralmente cunha pronuncia e unha entoación adecuadas, atendendo á particularidade
fonética da lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora

- Lectura en voz alta con entoación e ritmo progresivamente adecuados ao nivel cognitivo.

- Estratexias básicas para adquisición de habilidades en procesos de comprensión de textos sinxelos en lingua
galega.

- Valoración da lectura de textos sinxelos, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario,
aplicando os coñecementos básicos das normas ortográficas.

- Uso da biblioteca de aula ou do centro como recurso para a adquisición do hábito lector a través da lectura de
textos axeitados ao nivel.

- Procesos: produción escrita

- Adquisición progresiva da lectoescritura.

- Estratexias básicas para a comprensión ou produción de textos sinxelos de uso social.
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Contidos

- Estratexias básicas para a mellora da expresión escrita en lingua galega.

- Iniciación na produción de textos escritos básicos en galego a partir dunha planificación guiada con coherencia e
coidando a presentación, mobilizando, de maneira acompañada, estratexias elementais, individuais ou grupais, de
planificación, textualización e revisión.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas para o inicio guiado na procura da localización, selección e contraste de información sinxela e
na comparación da información recollida de distintas fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

- Valoración da elaboración e comunicación da información recollida de fontes sinxelas.

- Modelos explícitos para comunicar a información.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura de información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Recoñecemento de forma acompañada da autoría de escritores e escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora a partir da lectura de textos de diversas fontes de información.

- Colaboración en comunidades lectoras escolares a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada de obras sinxelas e variadas da literatura infantil, especialmente en lingua galega, adecuadas
aos seus intereses.

- Estratexias básicas para a lectura e interpretación acompañada e compartida de textos, participando nas
comunidades lectoras de ámbito escolar.

- Funcionamento elemental da biblioteca da aula ou de centro como escenario de actividades literarias elementais
compartidas.

- Coñecemento e lectura guiada de textos literarios sinxelos en galego e de contos tradicionais como fonte de lecer
e gozo persoal.

- Creación de breves relatos e contos infantís en galego, a partir de modelos básicos, coidando a limpeza e a
presentación.

- Relación dos textos lidos da literatura infantil galega con outras manifestacións artísticas e culturais.

- Estratexias para a interpretación acompañada e compartida de obras sinxelas en galego, a través de conversacións
dirixidas.

- Recoñecemento da existencia de distintos tipos de palabras e enunciados e as relacións de concordancia entre
elas, a partir da observación, comparación e transformación.

- Mecanismos básicos de cohesión e coherencia textual para producir textos escritos e multimodais sinxelos en
distintos soportes, desde as diferentes etapas do proceso evolutivo da escritura, axustándose a modelos dados.

- Estratexias básicas de recoñecemento da intención comunicativa.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego e relación de significado entre unhas palabras e
outras.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía en educación primaria debe acercar o proceso de ensinanza/aprendizaxe aos contextos reais do
alumnado.  No  caso  das  metodoloxías  activas  a  súa  fortaleza  reside,  principalmente,  no  seu  atractivo  para  o
alumnado, na súa fácil  combinación entre elas, na utilización das novas tecnoloxías como recurso, na toma de
conciencia e reflexión co entorno, na colaboración con outros axentes, na aprendizaxe autónoma, na flexibilidade e
versatilidade e, sobre todo, no axuste co desenvolvemento competencial do alumnado.

A metodoloxía activa parte dunha serie de principios metodolóxicos e utiliza unha serie de estratexias que pretenden
como obxectivo fundamental que os alumnos/as aprendan dunha maneira autónoma e se desenvolvan en todas as
facetas da súa personalidade.

Na educación primaria a metodoloxía debe ser activa, participativa e flexible, partindo do nivel de desenvolvemento
do alumnado, nos seus distintos aspectos, para construir, a partir de aí, outras aprendizaxes.

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os
diferentes ritmos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por sí mesmos e promovendo o traballo en
equipo.

O  alumno/a  é  protagonista  activo  nesta  programación;  investiga,  descubre,  manipula,  participa,  cuestiona  e
responde.

As líneas metodolóxicas da nosa programación son as seguintes:

-A globalización: pretendendo estimular o desenvolvemento de todas as capacidades, tanto físicas como afectivas,
intelectuais e sociais dunha forma global, xa que calquera actividade realizada polos nenos e nenas pon en xogo
mecanismos afectivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos, somáticos, de imaxinación, de creatividade, de
atención. Así pois, a perspectiva globalizadora do proxecto, a través do que chamamos situacións de aprendizaxe,
interrelaciona as distintas áreas para organizar e articular os coñecementos con sentido e intencionalidade en
contextos  que  permitan  a  súa  significatividade,  provocando  a  entrada  en  xogo  de  todos  os  mecanismos  da
personalidade do neno e nena.

- A aprendizaxe significativa: refírese á posibilidade de establecer vínculos substantivos entre o que hai que aprender
(o  novo  contido)  e  o  que  sabe  (os  seus  coñecementos  previos).Todo  novo  coñecemento  ten  que  partir  das
experiencias previas dos alumnos e alumnas. Para lograr estas aprendizaxes comezaremos cada Unidade didáctica
cunha avaliación inicial, para saber os seus coñecementos previos e, sobre eles, construir os novos.

-  Ensinanza individualizada:  axustándose ás características e peculiaridades individuais  de cada un dos nosos
alumnos e alumnas. A atención individualizada considera as características e diferencias persoais pulando pola
atención ás necesidades proporcionando atención personalizada favorecendo o principio de igualdade e equidade.

- A afectividade: a seguridade que lles da o sentirse queridos contribúe, dunha maneira moi positiva, á formación
dunha imaxe axustada e positiva de sí mesmos. Propoñemos que a relación entre o profesorado e o alumnado se
realice dentro dun ambente democrático,  con relacións de comprensión, amor,  aceptación, confianza mutua e
respecto.

-A socialización e a comunicación: creando situacións de aprendizaxe nas que atopen momentos para agruparse cos
seus iguais, compartir o material e sentir o apoio dos «outros» que lle axudarán a socializarse e comunicarse.

Estas situacións de aprendizaxe apóianse, na maioría dos casos, no xogo por consideralo un elemento básico e
primordial para o desenvolvemento da atención, a memoria, a linguaxe, a imaxinación, a personalidade e ser o
recurso metodolóxico por excelencia no traballo cos nenos e nenas desta idade.

A través do xogo, coñece o comportamento dos adultos e as normas sociais. Tamén contribúe ao desenvolvemento
da socialización e a comunicación as actividades propostas nos recunchos, obradoiros e saídas.

- A autonomía e autoxestión: sendo este o protagonista das súas propias aprendizaxes considerando como
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importante o proceso e non só o resultado.

- Aprendizaxe cooperativa: favorecendo os encontros co grupo e a sociedade nun pulo pola convivencia, a paz e a
inclusión.

- A manipulación: considerando o traballo manipulativo determinante para a o correcto paso entre os conceptos
concretos e os abstractos e fundamental para vencellar as aprendizaxes curriculares coa realidade. Favorecerase en
todo caso que o material cumpra o requisito de ser accesible.

- A liberdade e a creatividade: que favorecen os coñecementos potencialmente significativos e funcionais, potencian
a autonomía e a producción persoal.

- A coeducación: considerando a actividade de todo xénero en detrimento de actividades asignadas ao xénero e en
prol da ruptura de esteteotipos.

- A metodoloxía activa: entendéndoa como un conxunto de estratexias didácticas que permiten e estimulan ao
alumnado a participar realmente como suxeitos da súa propia aprendizaxe. O alumno/a é o verdadeiro/a protagonista
do proceso de ensinanza-aprendizaxe, e o noso obxectivo fundamental é manter activa a súa mente a través das
situacións de aprendizaxe, tratando de facerlle analizar e observar, á vez que criticar, as diferentes situacións que se
lle presentan.

- Aprendizaxe basada na investigación na resolución de problemas e descubrimentos: os alumnos/as aprenden a
través  da  abordaxe  ou  de  preguntas,  da  análise  de  probas,  de  conectar  ditas  probas  con  coñecementos
preexistentes,  de sacar conclusións e reflexionar sobre os seus achados.  Serán actividades investigativas que
permitan elaborar  hipótesis,  sacar  conclusións  e  reforzar  as  aprendizaxes  máis  instrumentais,  favorecendo o
pensamento crítico e o pensamento científico.

- Aprendizaxe basada en proxectos: resolvendo situacións, retos ou respondendo a preguntas, a través dos seus
coñecementos, recursos, investigación, reflexión e cooperación activa.

- As medidas metodolóxicas rexiranse por principios do Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA): proporcionando
diversas opcións didácticas para que os alumnos/as se transformen en persoas que aprenden a aprender e estén
motivados pola súa aprendizaxe e, por tanto, que estean preparados para continuar aprendendo durante as súas
vidas. Desta maneira, fomentaranse procesos pedagóxicos que sexan accesibles para todos mediante un currículo
flexible que se axusta ás necesidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Aprendizaxe basada en retos: involucrando activamente ao alumnado nunha situación problemática real, relevante
e de vinculación co entorno, a cal implica a definición dun reto e implementar para este unha solución.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

 Material funxible: cartolina, folios, ceras...

Manipulativos: que permitan experimentar, testar, probar, tocar, ulir, xogos...

Material impreso: material de elaboración propia, material de reforzo e ampliación, contos, cómics, xornais...

Recursos informáticos: ordenador de aula, encerado dixital interactivo, tabletas...

Libros de biblioteca de aula e de centro

Calquera outro que atenda ás necesidades educativas do alumnado e sexa coherente coas propostas ofertadas.
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Neste apartado farase referencia aos recursos empregados como medio para canalizar a acción docente durante o
curso escolar.
Para facer unha boa elección de materiais didácticos debemos ter en conta unha serie de criterios:

1. O material ten que ser atractivo tanto estéticamente como funcionalmente, ten que chamar a atención do neno ou
nena, invitándoo a interactuar con el.
2.  Os  materiais  deben  de  ser  adecuados  ao  momento  evolutivo  do  alumnado,  adaptados  as  súas  aptitudes,
características e necesidades.
3. Que sexan asequibles e manipulables, que os nenos e nenas poidan utilizar el material de forma autónoma e
independente.
4. Que potencie e favoreza a actividade motora, cognitiva, afectiva e social.
5. Que reúna as correspondentes normas de seguridade.
6. Que proporcione os estímulos correspondentes a súa elección.
7. Que non favoreza actitudes de discriminación de sexo nin belicistas.
8. Que posibilite ao alumnado todas as posibilidades de acción que este poida desenvolver.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A principio de curso levarase a cabo unha avaliación inicial para poder analizar cal é o punto de partida do noso
alumnado e así poder establecer estratexias comúns de actuación e dar resposta á diversidade que nos atopamos na
nosa aula.

Avaliaremos aspectos como: a expresión oral e o vocabulario (exprésase oralmente con claridade, emprega un
vocabulario axeitado a súa idade...), lectura e comprensión lectora
(identifica  palabras  escritas  significativas  e  usuais,  relaciona  imaxe  e  texto,  asocia  grafías  maiúsculas  e
minúsculas...), escritura (realiza correctamente os trazos propostos, copia palabras e oracións breves...)

O resultado obtido nesta avaliación inicial servirá de punto de partida para o desenvolvemento da programación,
facendo fincapé naqueles aspectos nos que o alumnado presente carencias.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

12

UD 3

12

UD 4

12

UD 5

13

UD 6

13

UD 7

14

UD 8

14

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Criterios de cualificación:
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A avaliación da aprendizaxe do alumnado non pode axustarse a un só momento dado, senón que debe ser global e
sistemática.  O seu obxectivo non pode ser outro que o valorar o progreso alcanzado no desenvolvemento das
competencias e no grao de coñecementos adquiridos.

Ademais de global,  tamén será continua e formativa.  Ao longo do curso comprobarase o logro dos obxectivos
propostos mediante os seguintes criterios de cualificación:

Actividades e tarefas sobre os contidos traballados na aula:

- Responder axeitadamente, tanto de forma oral coma escrita, ao que se lle pregunta demostrando dominio na
materia.

- Escribe respectando regras ortográficas e gramaticais.

- Ter unha caligrafía lexible.

Actividades de lectura ( rexistros de lectura e comprensión):

- Le coa velocidade e entoación axeitada a súa idade,respectando os signos de puntuación.

- Amosa unha boa comprensión lectora, axeitada a súa idade.

Actividades de expresión e creación:

- Exprésase cunha linguaxe oral correcta (vocabulario, comprensión da oración ).

- Realiza traballos de forma creativa e orixinal e razoa as estratexias a seguir na creación dos mesmos

Traballo en equipo (actitude e participación activa)

Traballo en clase: (autonomía e presentación das actividades)

A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte porcentaxe:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación 20%, nota 2ª avaliación 30%, nota 3ª avaliación 50%.

Criterios de recuperación:

Cando un alumno/a non alcance o nivel suficiente na área teranse en conta os seguintes criterios de recuperación:

a) Tomar como referencia os contidos básicos de cada unidade didáctica.
b)  Se  os  contidos  a  recuperar  son  recurrentes  e  aparecen  en  unidades  didácticas  posteriores  daranse  por
recuperados se o alumno/a obtén calificación positiva en ditos contidos. En todo caso, planificaranse actividades
individuais de traballo.
c) Se os contidos a recuperar son específicos dunha unidade didáctica planificaranse actividades individuais de
traballo nas que o alumno/a demostre que supera ditos contidos.
d) A resposta educativa para a recuperación reflexarase no Plan de Traballo Individualizado.
e) Para obter unha calificación positiva teranse en conta:

- O nivel de coñecementos.

- O esforzo e a realización das actividades individuais de traballo propostas.
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6. Medidas de atención á diversidade

Dado que cada neno ten as súas peculiares características e que os seus ritmos de aprendizaxe soen ser distintos, a
nosa programación entende que deben realizarse actividades que reforcen as aprendizaxes duns, e actividades que
amplíen as dos outros. Estas actividades de reforzo e de ampliación realizaranse, en todo momento, respectando a
evolución individual de cada neno/a e o seu ritmo de traballo. Tanto as actividades de reforzo como as de ampliación
son moi subxectivas en cada caso, xa que as mesmas actividades poden servir nun contexto escolar para reforzar e
noutro distinto para ampliar, polo que será o profesorado quen seleccione o momento e o tipo de actividade que
precise cada neno ou nena. A planificación desta programación non é ríxida nin inamovible, senón todo o contrario,
considerándose aberta e flexible.

De aquí que o docente, coñecendo o estado inicial do seu alumnado, e sendo este o punto de partida, seleccionará
aquilo que mellor poida responder aos propósitos que persiga.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Emprendemento X X X

ET.2 - Igualdade de xénero X X X X X X X X

ET.3 - Educación para a paz X X X X X X X X

ET.4 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X

ET.5 - Educación para a
saúde (incluída a sexual) X

ET.6 - Educación emocional e
de valores X X X X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Para fomentar no alumnado o gusto polas narracións infantís,
as familias representarán un conto axeitado a súa idade.

1º trimestre: Ti tamén contas

Asistencia  a  unha  obra  de  teatro  establecendo  no
alumnado  a curiosidade e o interese por este xénero.

2º trimestre: Actividades culturais

Para promover tarefas de investigación, a aprendizaxe por
descubrimento e o traballo en equipo.

3º trimestre: Obradoiros

Observacións:
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Estableceranse unha serie de criterios para a selección e elección destas actividades encuadrándose dentro da
seguinte tipoloxía:

-  Ti tamén contas.

- Actividades culturais.

- Obradoiros.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Preparación da clase e dos materiais didácticos: o desenvolvemento da clase adecúase ás caracteristicas do grupo,
distribución temporal equilibrada, materiais que permitan a manipulación, sexan atractivos, atraientes e accesibles
para o alumnado
Utilización  dunha  metodoloxía  axeitada:  tivéronse  en  conta  aprendizaxes  significativas,  considérase  a
interdisciplinariedade,  número  e  duración  das  actividades,  nivel  de  dificultade,  interés  para  o  alumnado,
significatividade para o proceso de aprendizaxe, propostas de aprendizaxe colaborativa...
Regulación da práctica docente: grao de seguimento dos alumnos/as, validez dos recursos utilizados na clase para
as aprendizaxes, os criterios de promoción están acordados entre os profesores...
Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá aos alumnos/as e ás familias: os criterios para unha
avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos e aos contidos, os instrumentos de avaliación permiten
rexistrar numerosas variables da aprendizaxe, os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades
planificadas,  os  criterios  de avaliación e os criterios  de cualificación déronse a coñecer  aos alumnos/as e as
familias...
Utilización  de  medidas  para  a  atención  á  diversidade:   adóptanse  medidas  con  antelación  para  coñecer  as
dificultades de aprendizaxe, ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe, as medidas e os
recursos ofrecidos foron suficientes., aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo
aos informes psicopedagóxicos...

A avaliación dos procesos de ensinanza/aprendizaxe é unha das funcións do profesorado, polo tanto, un dos aspectos
que non podemos esquecer de avaliar é a nosa propia práctica docente e a programación didáctica. A avaliación da
práctica docente pretende revisar as accións do profesorado co fin de optimizalas,  tendo a seguridade de que
mellorando estas, mellorarase inevitablemente a calidade das aprendizaxes dos alumnos e alumnas, obxectivo último
e fundamental desta tarefa.

Os indicadores de logro para ter en conta esta avalación serían os seguintes:

- Preparación da clase e dos materiais didácticos.

- Utilización dunha metodoloxía axeitada.

- Regulación da práctica docente.

- Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá aos alumnos/as e ás familias.

- Utilización de medidas para a atención á diversidade.

ESCALA DE VALORACIÓN:

- Inadecuado: escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos aceptables e necesita unha mellora substancial.

Descrición:
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- Insuficiente: omítense elementos fundamentais do indicador.

- Básico: cumprimento suficiente do indicador.

- Competente: hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia no indicador.

- Excelente: prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas prácticas.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación é un elemento flexible, que debe adecuarse á realidade do alumnado, polo que se introducirán
melloras ao longo da súa posta en práctica. O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres
momentos:  ao finalizar cada unidade didáctica,  trimestralmente e anualmente.  Teranse en conta os seguintes
indicadores:

1. Responder as características do alumnado da aula.
2. Resultar útil para o uso docente na aula.
3. Seguimento da temporalización.
4. Consecución dos niveis mínimos de logro dos contidos de aprendizaxe traballados.
5. Prever mecanismos de recuperación, repaso, ampliación e reforzo.
6. Modificarse en función das necesidades de docencia ou aprendizaxe sen perder coherencia.
7.  Presentar  unha coherencia  gradual  lóxica dos obxectivos,  contidos,  criterios  de avaliación ao longo do seu
desenvolvemento.
8. Dispoñer de mecanismos de revisión e de mellora.
9. Realizar revisións periodicamente.
10. Responder aos centros de interese do alumnado do grupo.
11. Establecer relacións coas actividades extraescolares e complementarias.

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

- Unha modificación da metodoloxía empregada.
- Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación.
- Modificacións na temporalización.
- Deseño de medidas correctoras para correxir as dificultades

9. Outros apartados
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1. Introdución

Esta programación didáctica está pensada para ser levada a cabo dende a área de matemáticas nun centro público
de educación infantil e primaria, situado nunha zona costeira. Este centro é de liña cinco, é dicir, ten 42 unidades,
sendo 11 delas de educación infantil e 31 unidades de educación primaria.

O alumnado para o cal se elaborou dita programación atópase no primeiro curso da etapa, polo que conta con seis
anos de idade aproximadamente. Hai que destacar que dentro deste alumnado atópase alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo, para os cales se recollen nesta programación medidas específicas.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Interpretar  situacións  da  vida  cotiá
p r o p o r c i o n a n d o  u n h a  r e p r e s e n t a c i ó n
matemática  destas  mediante  conceptos,
ferramentas  e  estratexias,  para  analizar  a
información máis relevante.

1-2 1-2-4 2 5 1-3 4

OBX2  -  Resolver  situacións  problematizadas,
aplicando  diferentes  técnicas,  estratexias  e
formas de razoamento, para explorar distintas
maneiras  de  proceder,  obter  solucións  e
asegurar a súa validez desde un punto de vista
formal e en relación co contexto exposto.

1 1-2 4-5 3

OBX3  -  Explorar,  formular  e  comprobar
conxecturas sinxelas ou formular problemas de
tipo matemático en situacións baseadas na vida
cotiá, de forma guiada, recoñecendo o valor do
razoamento e a argumentación, para contrastar
a  súa  val idez,  adquir ir  e  integrar  novo
coñecemento.

1 1-2 1-3-5 3

OBX4 -  Utilizar  o  pensamento  computacional,
organizando datos, descompoñendo en partes,
recoñecendo  patróns,  xenera l izando  e
interpretando,  modi f i cando  e  c reando
algoritmos de forma guiada, para modelizar e
automatizar situacións da vida cotiá.

1-2-3 1-3-5 3

OBX5 - Recoñecer e utilizar conexións entre as
diferentes  ideas  matemáticas,  así  como
identificar as matemáticas noutras áreas ou na
vida  cotiá,  interrelacionando  conceptos  e
procedementos,  para  interpretar  situacións  e
contextos diversos.

1-3 3-5 4 1

OBX6  -  Comunicar  e  representar,  de  forma
i n d i v i d u a l  e  c o l e c t i v a ,  c o n c e p t o s ,
procedementos  e  resultados  matemáticos,
utilizando  a  linguaxe  oral,  escrito,  gráfico,
multimodal  e  a  terminoloxía  matemática
apropiados, para dar significado e permanencia
ás ideas matemáticas.

1-3 2-4 1-5 3 4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX7  -  Desenvolver  destrezas  persoais  que
axuden a  identificar  e  xestionar  emocións  ao
enfrontarse a retos matemáticos, fomentando a
confianza nas propias posibilidades, aceptando
o erro como parte do proceso de aprendizaxe e
adaptándose ás  situacións de incerteza,  para
mellorar a perseveranza e gozar na aprendizaxe
das matemáticas.

5 1-4-5 2-3

OBX8  -  Desenvolver  destrezas  socia is ,
recoñecendo  e  respectando  as  emocións,  as
experiencias  das  e  dos  demais  e  o  valor  da
diversidade,  participando  activamente  en
equipos  de  traballo  heteroxéneos,  mixtos  e
diversos  con  roles  asignados,  para  construír
unha  identidade  positiva  como  estudante  de
matemáticas,  fomentar  o  benestar  persoal  e
crear relacións saudables.

5 3 3 1-3 2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XOrdeno la clase1 15
Acercamiento al día a día de las
matemáticas, de los números, de su uso
cotidiano.Numeración del 0 al 5. Práctica de
seriaciones.

5

XMe muevo y me oriento2 15

Localización de objetos: orientación,
derecha e izquierda. Numerar y contar
objetos hasta 9. Introducción a la suma
descomponiendo ñúmeros hasta 9. Series
lógicas. Signo =.

5

XMe cuido3 15
Descubrimiento y representación de la
decena. Aprender a sumar. Reconocimiento
de figuras. Resolución de problemas.

5

XRespiramos aire limpio4 15
Números hasta el 19. Comparación pesa
menos, pesa más y de longitudes. Iniciación
a la resta.

5

Mi mascota cumple años X5 15
Numeración hasta el 29. Comparación de
números. Suma y resta. Clasificación de
líneas ( rectas y curvas).

7

Veo formas en la naturaleza X6 15
Numeración hasta el 39. Sumas y restas de
Unidades y Decenas. Reconocer figuras y
sus lados. Numero anterior y posterior.

7

Mido distancias X7 13Numeración hasta el 59. Sumar en vertical.
Medir con el cuerpo. 8

Uso un vaso en cada caso X8 15Numeración hasta el 79. Resta en vertical.
Iniciación a las unidades de capacidad. 8

XCuento y reutilizo9 13
Numeración hasta el 99. Juego con
pictogramas. Repaso números y
operaciones. Gráficos de barras.

12
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XCalculo con mi máquina10 15
Signos mayor que, menor que. Iniciación a
la suma llevando. Sumas de tres cifras.
Monedas y billetes.

12

XUn día para celebrar11 15Sumas de tres números llevando. Medir el
tiempo (horas del día, semana y meses). 14

XEs tiempo de cuidar el mar12 14
Números ordinales. Relaciones de parte y
todo. Iniciación al reloj. Repaso números y
operaciones. Repaso unidades de medida.

12

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Ordeno la clase

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Comprender as preguntas expostas a través
de diferentes estratexias ou ferramentas,
recoñecendo a información contida en problemas da
vida cotiá.

Cando se identifique  ou asocie a  alguén
coa situación

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Cando logre a representación

CA1.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Identicando situacións matemáticas
noutras materias

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptando que é parte dun grupo

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Identicando situacións matemáticas
noutras materias

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Adquirindo  e empregando á simboloxía
básica da linguaxe matemática

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Aceptación de ser un máis no grupo

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Ao identificar números, operacións ou
situacións na vida e noutras materias

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Facendo uso efectivo
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Aceptando a correción e recoñecendo o
erro

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Ao identificar números, operacións ou
situacións na vida e noutras materias

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Facendo uso efectivo

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Intentando resolver individualmente

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Aceptando a correción e recoñecendo o
erro

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

respecto polo grupo

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

respecto polo grupo e aceptación do seu
papel

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Identicando situacións matemáticas na
súa propia vida e  noutras materias

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Magnitude

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.
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Contidos

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

2

Título da UDUD

Me muevo y me oriento

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Proporcionar exemplos de
representacións de situacións
problematizadas sinxelas.

CA1.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá .

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo con
responsabilidade.

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá e noutras áreas.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer algún vocabulario matemático
básico.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo con
responsabilidade.

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá e noutras áreas

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer algún vocabulario matemático
básico.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como oportunidade de
aprendizaxe.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá e noutras áreas

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer algún vocabulario matemático
básico.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas ante as
tarefas.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como oportunidade de
aprendizaxe.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo con
responsabilidade.

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo con
responsabilidade.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá e noutras áreas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Magnitude

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.
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Contidos

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

3

Título da UDUD

Me cuido

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Recoñecer exemplos de situcións
problemáticas sinxelas.

CA1.4 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Empregar algunhas estratexias
adecuadas na resolución de problemas.

CA1.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

 Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA2.5 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer os elementos matemáticos na
vida cotiá.

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

 Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer o vocabulario matemático
básico sinxelo.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA3.4 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer os elementos matemáticos na
vida cotiá.

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

 Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer o vocabulario matemático
básico sinxelo.

CA4.3 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Empregar algunhas estratexias
adecuadas na resolución de problemas.

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

 Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer o vocabulario matemático
básico sinxelo.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas, pedindo
axuda só cando sexa necesario.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

 Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Representación dunha mesma cantidade de distintas formas (manipulativa, gráfica ou numérica) e elección da
representación adecuada para cada situación, reto ou problema da vida cotiá.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Magnitude
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Contidos

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos obxectos (lonxitude, masa, capacidade),
distancias e tempos mediante a observación da realidade próxima.

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Relacións e funcións

- Expresión de relacións de igualdade e desigualdade entre obxectos, números e operacións no contexto cotián e a
súa translación á linguaxe matemática cos signos = e ?.

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Os enigmas, adiviñas e retos matemáticos para incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas
matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

4

Título da UDUD

Respiramos aire limpio

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

 Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA1.2 - Comprender as preguntas expostas a través
de diferentes estratexias ou ferramentas,
recoñecendo a información contida en problemas da
vida cotiá.

 Recoñecer a información contida en
problemas da vida cotiá.

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Proporcionar exemplos de situacións
problematizadas sinxelas.

CA1.4 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Empregar algunhas estratexias
adecuadas na resolución de problemas.

CA1.5 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Aplicar estratexias básicas de resolución
de problemas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Realizar conxecturas matemáticas
sinxelas.

CA1.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA1.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Resolución de tarefas paso a paso.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

 Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA2.2 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Aplicar estratexias básicas de resolución
de problemas.

CA2.3 - Describir verbalmente a idoneidade das
solucións dun problema a partir das preguntas
previamente expostas.

Describir a solución dun problema coas
preguntas axeitadas.

CA2.4 - Dar exemplos de problemas a partir de
situacións cotiás que se resolven matematicamente.

Recoñecer problemas matemáticos na
vida cotiá.

CA2.5 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer elementos matemáticos nas
experiencias propias.

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Adquirir vocabulario matemático básico.

CA2.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Resolución de tarefas paso a paso.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

 Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA3.2 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Realizar conxecturas matemáticas
sinxelas.

CA3.3 - Describir rutinas e actividades sinxelas da
vida cotiá que se realicen paso a paso, utilizando
principios básicos do pensamento computacional de
forma guiada.

Resolución de tarefas paso a paso.

CA3.4 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer elementos matemáticos nas
experiencias propias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Adquirir vocabulario matemático básico.

CA3.7 - Explicar, ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Resolución de tarefas paso a paso.

CA4.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas propias
ao abordar novos retos matemáticos.

CA4.2 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Proporcionar exemplos de situacións
problematizadas sinxelas.

CA4.3 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Empregar algunhas estratexias
adecuadas na resolución de problemas.

CA4.4 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Aplicar estratexias básicas de resolución
de problemas.

CA4.5 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Realizar conxecturas matemáticas
sinxelas.

CA4.6 - Describir rutinas e actividades sinxelas da
vida cotiá que se realicen paso a paso, utilizando
principios básicos do pensamento computacional de
forma guiada.

Resolución de tarefas paso a paso.

CA4.7 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer elementos matemáticos nas
experiencias propias.

CA4.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Resolución de tarefas paso a paso.

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

 Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA5.2 - Comprender as preguntas expostas a través
de diferentes estratexias ou ferramentas,
recoñecendo a información contida en problemas da
vida cotiá.

Recoñecer a información matemática
contida en problemas da vida cotiá.

CA5.3 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Empregar algunhas estratexias
adecuadas na resolución de problemas.

CA5.4 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Aplicar estratexias básicas de resolución
de problemas.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Adquirir vocabulario matemático básico.

CA5.7 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Resolución de tarefas paso a paso.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas propias
ao abordar novos retos matemáticos.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

 Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

 Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA6.5 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Realizar conxecturas matemáticas
sinxelas.

CA6.6 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer elementos matemáticos nas
experiencias propias.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA6.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Resolución de tarefas paso a paso.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Estimación razoada de cantidades ata o 99 en problemas cotiáns con estratexias variadas, descrición da
idoneidade das solucións e aceptación do erro como parte do proceso de mellora.

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Identificación, lectura, escritura e representación en recta numérica, ábaco, regras con obxectos cotiáns de
números naturais ata o 99.

- Representación dunha mesma cantidade de distintas formas (manipulativa, gráfica ou numérica) e elección da
representación adecuada para cada situación, reto ou problema da vida cotiá.
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Contidos

- Sentido das operacións.

- Estratexias de cálculo mental de sumas e restas con números naturais ata o 99 en contextos significativos,
explicación oral das estratexias seguidas e valoración do erro como parte da aprendizaxe.

- Resolución de problemas da vida cotiá de forma individual e en equipo que impliquen a comprensión da utilidade
das sumas e restas e o uso de forma guiada dos procesos adecuados.

- Procesos para a resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos
útiles, hipóteses de resolución, contraste de puntos de vista, realización de operacións, verificación e idoneidade
do resultado e explicitación do proceso seguido.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a súa aplicación na comprensión do valor posicional das cifras dos
números (ata o 99) e a súa aplicación nas operacións de suma e resta.

- Comparación e ordenación de números cardinais (ata o 99) e ordinais (ata o 5º) como solución de problemas de
situacións cotiás.

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Educación financeira

- Situacións de compra e venda en xogos en equipo e nas que se utilicen diferentes combinacións de moedas e
billetes do sistema monetario da UE.

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos obxectos (lonxitude, masa, capacidade),
distancias e tempos mediante a observación da realidade próxima.

- Identificación de unidades non convencionais (palmo, pé, paso, cullerada, puñado, chisco) presentes no seu
contexto próximo.

- Identificación de unidades convencionais (metro, centímetro, quilogramo, gramo, litro) presentes no seu contexto
vivencial.

- Identificación, ordenación e clasificación das unidades de medida do tempo (ano, estación, mes, semana, día e
hora) en situacións cotiás persoais e sociais.

- Construción do calendario para a compresión das conexións entre diferentes unidades de tempo.

- Utilización das medidas de tempo no relato das súas experiencias e na xestión das emocións (tempos de espera e
momentos de calma).

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Medición individual e en equipo con instrumentos non convencionais e convencionais (regras, cintas métricas,
balanzas, xerras graduadas, calendarios, reloxos) para resolver problemas cotiáns e achegarse á medición eficaz.
Explicación verbal e gráfica do proceso seguido: selección de instrumento, precisión na medida e uso correcto de
unidades.

- Estimación e relacións

- Resolución de problemas cotiáns que requiran estratexias de comparación directa e ordenación de medidas da
mesma magnitude. Explicación oral do proceso seguido e da estratexia usada.

- Estimación de medidas (distancias, alturas, masas, capacidades) por comparación directa con outras medidas en
contextos de resolución de problemas cotiáns, análises dos acertos e dos erros como parte do proceso de
aprendizaxe.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións
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Contidos

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Descrición de obxectos cotiáns cun vocabulario xeométrico básico referido a figuras sinxelas (triángulo cadrado,
rectángulo e círculo) e os seus elementos (lados e vértices).

- Experimentación lúdica con figuras e elementos xeométricos para buscar regularidades, descubrir propiedades,
comparar, compoñer, descompoñer e clasificar mediante materiais manipulables (xeoplanos, bloques xeométricos,
mosaico de petiscos), con adestramento da constancia, perseveranza ante os retos e interese por descubrir.

- Construción individual e en equipo de figuras xeométricas sinxelas con recursos funxibles e non funxibles como
pezas de construción, bloques, xeoplanos, xogos de figuras...

- Localización e sistemas de representación

- Representación sinxela, desde a propia vivencia e a través do xogo, da localización persoal ou de obxectos no
espazo físico cotián e os seus movementos con contraste en equipo dos resultados.

- Descrición de posicións e movementos de obxectos e persoas no espazo con relación a un mesmo ou a puntos de
referencia co vocabulario adecuado (arriba, abaixo, diante, detrás, preto, lonxe, á beira). Interpretación de
mensaxes que conteñan esa información espacial con contraste en equipo dos datos e emprego do xogo como
recurso.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Construción de modelos sinxelos a partir de figuras xeométricas dadas.

- Recoñecemento de elementos, figuras e relacións xeométricas na arte, contorna física, xogos e planos do seu
contexto próximo.

- Patróns

- Estratexias guiadas para a identificación das regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes en
situacións cotiás.

- Modelo matemático

- Modelización guiada do proceso de resolución de problemas da vida cotiá con debuxos, esquemas, diagramas,
material manipulativo e dramatizacións.

- Relacións e funcións

- Expresión de relacións de igualdade e desigualdade entre obxectos, números e operacións no contexto cotián e a
súa translación á linguaxe matemática cos signos = e ?.

- Obtención dun dato descoñecido en relacións de igualdade sinxelas e en retos matemáticos, con comprobación de
que o resultado obtido é correcto.

- Pensamento computacional

- Interpretación de algoritmos sinxelos en situacións cotiás (rutinas diarias, instrucións por pasos ou fases
ordenadas) con emprego de estratexias básicas guiadas.

- Organización e análise de datos

- Reconto de datos da vida cotiá (temporais, meteorolóxicos, persoais e escolares) para representar manipulativa e
graficamente o resultado, mediante recursos variados como obxectos cotiáns, imaxes, regras, policubos,
encaixables, bloques, pezas de construción¿

- Resolución de problemas en equipo relacionados co contexto próximo mediante o emprego de estratexias
manipulativas para a recollida, clasificación, reconto de datos cualitativos en mostras pequenas e representación
dos datos obtidos no reconto mediante gráficos estatísticos sinxelos.

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.
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Contidos

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Comprensión das emocións e técnicas de xestión a través de relatos de manexo de diversas situacións emocionais
relacionadas coas matemáticas.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital, impreso e manipulativo como adestramento da perseveranza,
confianza nas propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, adiviñas e retos matemáticos para incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas
matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación no propio traballo en equipo de actitudes inclusivas e non discriminatorias durante a realización das
tarefas matemáticas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos: responsabilidade individual, interdependencia positiva, repartición
equitativa e rotatoria de roles, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de organización do traballo en equipo para xestionar o tempo e a realización das tarefas.

- Recoñecemento de mulleres e homes no ámbito matemático ao longo da historia como mecanismo de construción
dunha identidade positiva propia.

5

Título da UDUD

Mi mascota cumple años

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Proporcionar exemplos con recursos
manipulativos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas, pedindo
axuda só cando sexa necesario.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

 Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Magnitude

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións
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Contidos

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

6

Título da UDUD

Veo formas en la naturaleza

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Proporcionar exemplos con recursos
manipulativos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA2.3 - Describir verbalmente a idoneidade das
solucións dun problema a partir das preguntas
previamente expostas.

Describir verbalmente a solución dun
problema.

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas, pedindo
axuda só cando sexa necesario.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

 Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Sentido das operacións.

- Estratexias de cálculo mental de sumas e restas con números naturais ata o 99 en contextos significativos,
explicación oral das estratexias seguidas e valoración do erro como parte da aprendizaxe.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Magnitude

- Utilización das medidas de tempo no relato das súas experiencias e na xestión das emocións (tempos de espera e
momentos de calma).

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións
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Contidos

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Construción de modelos sinxelos a partir de figuras xeométricas dadas.

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

7

Título da UDUD

Mido distancias

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Proporcionar exemplos con recursos
manipulativos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

CA1.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

 Explicar procesos matemáticos sinxelos
de forma verbal ou gráfica.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa asignado no traballo en
equipo.

CA2.5 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos.

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Describir rutinas e actividades sinxelas da
vida cotiá que se realicen paso a paso, utilizando
principios básicos do pensamento computacional de
forma guiada.

Describir actividades sinxelas paso a
paso.

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA4.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

 Explicar procesos matemáticos sinxelos
de forma verbal ou gráfica.

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas, pedindo
axuda só cando sexa necesario.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa asignado no traballo en
equipo.

CA6.6 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.
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Contidos

- Cantidade

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Sentido das operacións.

- Resolución de problemas da vida cotiá de forma individual e en equipo que impliquen a comprensión da utilidade
das sumas e restas e o uso de forma guiada dos procesos adecuados.

- Procesos para a resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos
útiles, hipóteses de resolución, contraste de puntos de vista, realización de operacións, verificación e idoneidade
do resultado e explicitación do proceso seguido.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Educación financeira

- Situacións de compra e venda en xogos en equipo e nas que se utilicen diferentes combinacións de moedas e
billetes do sistema monetario da UE.

- Magnitude

- Identificación, ordenación e clasificación das unidades de medida do tempo (ano, estación, mes, semana, día e
hora) en situacións cotiás persoais e sociais.

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Estimación e relacións

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Localización e sistemas de representación

- Descrición de posicións e movementos de obxectos e persoas no espazo con relación a un mesmo ou a puntos de
referencia co vocabulario adecuado (arriba, abaixo, diante, detrás, preto, lonxe, á beira). Interpretación de
mensaxes que conteñan esa información espacial con contraste en equipo dos datos e emprego do xogo como
recurso.

- Relacións e funcións

- Expresión de relacións de igualdade e desigualdade entre obxectos, números e operacións no contexto cotián e a
súa translación á linguaxe matemática cos signos = e ?.

- Organización e análise de datos

- Reconto de datos da vida cotiá (temporais, meteorolóxicos, persoais e escolares) para representar manipulativa e
graficamente o resultado, mediante recursos variados como obxectos cotiáns, imaxes, regras, policubos,
encaixables, bloques, pezas de construción¿

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións
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Contidos

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital, impreso e manipulativo como adestramento da perseveranza,
confianza nas propias posibilidades e a superación persoal.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

8

Título da UDUD

Uso un vaso en cada caso

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 3
CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas, pedindo
axuda só cando sexa necesario.

TI 97

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

 Proporcionar exemplos con recursos
manipulativos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

CA1.4 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Empregar algunhas estratexias
adecuadas na resolución de problemas.

CA1.6 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Realizar relacións matemáticas sinxelas
de forma guiada.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA2.2 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Aplicarestratexias básicas de resolución
de problemas.

CA2.4 - Dar exemplos de problemas a partir de
situacións cotiás que se resolven matematicamente.

Dar exemplos de problemas a partir de
situacións cotiás.

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo

CA3.4 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer conexións entre os elementos
matemáticos básicos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA5.3 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Empregar algunhas estratexias
adecuadas na resolución de problemas.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Estimación razoada de cantidades ata o 99 en problemas cotiáns con estratexias variadas, descrición da
idoneidade das solucións e aceptación do erro como parte do proceso de mellora.

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Representación dunha mesma cantidade de distintas formas (manipulativa, gráfica ou numérica) e elección da
representación adecuada para cada situación, reto ou problema da vida cotiá.

- Sentido das operacións.

- Relacións
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Contidos

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Magnitude

- Identificación de unidades convencionais (metro, centímetro, quilogramo, gramo, litro) presentes no seu contexto
vivencial.

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Medición individual e en equipo con instrumentos non convencionais e convencionais (regras, cintas métricas,
balanzas, xerras graduadas, calendarios, reloxos) para resolver problemas cotiáns e achegarse á medición eficaz.
Explicación verbal e gráfica do proceso seguido: selección de instrumento, precisión na medida e uso correcto de
unidades.

- Estimación e relacións

- Resolución de problemas cotiáns que requiran estratexias de comparación directa e ordenación de medidas da
mesma magnitude. Explicación oral do proceso seguido e da estratexia usada.

- Estimación de medidas (distancias, alturas, masas, capacidades) por comparación directa con outras medidas en
contextos de resolución de problemas cotiáns, análises dos acertos e dos erros como parte do proceso de
aprendizaxe.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Descrición de obxectos cotiáns cun vocabulario xeométrico básico referido a figuras sinxelas (triángulo cadrado,
rectángulo e círculo) e os seus elementos (lados e vértices).

- Experimentación lúdica con figuras e elementos xeométricos para buscar regularidades, descubrir propiedades,
comparar, compoñer, descompoñer e clasificar mediante materiais manipulables (xeoplanos, bloques xeométricos,
mosaico de petiscos), con adestramento da constancia, perseveranza ante os retos e interese por descubrir.

- Construción individual e en equipo de figuras xeométricas sinxelas con recursos funxibles e non funxibles como
pezas de construción, bloques, xeoplanos, xogos de figuras...

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Recoñecemento de elementos, figuras e relacións xeométricas na arte, contorna física, xogos e planos do seu
contexto próximo.

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

- Os equipos colaborativos e cooperativos: responsabilidade individual, interdependencia positiva, repartición
equitativa e rotatoria de roles, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.
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9

Título da UDUD

Cuento y reutilizo

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Proporcionar exemplos de situacións con
recursos manipulativos que axuden na
resolución dun problema da vida cotiá.

CA1.5 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Obter solucións a problemas, aplicando
estratexias básicas de resolución.

CA1.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA3.2 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Realizar conxecturas matemáticas
sinxelas e relacións de forma guiada.

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA3.7 - Explicar, ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Explicar a resolución dun problema de
forma verbal ou gráfica.

CA4.2 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Proporcionar exemplos de situacións con
recursos manipulativos que axuden na
resolución dun problema da vida cotiá.

CA4.6 - Describir rutinas e actividades sinxelas da
vida cotiá que se realicen paso a paso, utilizando
principios básicos do pensamento computacional de
forma guiada.

Describir actividades matemáticas
sinxelas paso a paso.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA5.4 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Aplicar estratexias básicas de resolución.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA5.7 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Explicar a resolución dun problema de
forma verbal ou gráfica.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas, pedindo
axuda só cando sexa necesario.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Sentido das operacións.

- Resolución de problemas da vida cotiá de forma individual e en equipo que impliquen a comprensión da utilidade
das sumas e restas e o uso de forma guiada dos procesos adecuados.

- Relacións
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Contidos

- Comparación e ordenación de números cardinais (ata o 99) e ordinais (ata o 5º) como solución de problemas de
situacións cotiás.

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos obxectos (lonxitude, masa, capacidade),
distancias e tempos mediante a observación da realidade próxima.

- Construción do calendario para a compresión das conexións entre diferentes unidades de tempo.

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Relacións e funcións

- Expresión de relacións de igualdade e desigualdade entre obxectos, números e operacións no contexto cotián e a
súa translación á linguaxe matemática cos signos = e ?.

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación no propio traballo en equipo de actitudes inclusivas e non discriminatorias durante a realización das
tarefas matemáticas.

- Estratexias guiadas de organización do traballo en equipo para xestionar o tempo e a realización das tarefas.

10

Título da UDUD

Calculo con mi máquina

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

 Proporcionar exemplos con recursos
manipulativos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

CA1.4 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Empregar algunhas estratexias
adecuadas na resolución de problemas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Realizar conxecturas matemáticas
sinxelas de forma guiada.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa  no traballo en equipo.

CA2.3 - Describir verbalmente a idoneidade das
solucións dun problema a partir das preguntas
previamente expostas.

Describir verbalmente a solución dun
problema a partir de preguntas.

CA2.5 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer conexións entre elementos
matemáticos básicos.

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA4.7 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñecer conexións entre elementos
matemáticos básicos.

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA5.2 - Comprender as preguntas expostas a través
de diferentes estratexias ou ferramentas,
recoñecendo a información contida en problemas da
vida cotiá.

Comprender as preguntas expostas a
través de diferentes estratexias.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas, pedindo
axuda só cando sexa necesario.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa  no traballo en equipo.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Estimación razoada de cantidades ata o 99 en problemas cotiáns con estratexias variadas, descrición da
idoneidade das solucións e aceptación do erro como parte do proceso de mellora.

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Identificación, lectura, escritura e representación en recta numérica, ábaco, regras con obxectos cotiáns de
números naturais ata o 99.

- Sentido das operacións.

- Estratexias de cálculo mental de sumas e restas con números naturais ata o 99 en contextos significativos,
explicación oral das estratexias seguidas e valoración do erro como parte da aprendizaxe.

- Procesos para a resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos
útiles, hipóteses de resolución, contraste de puntos de vista, realización de operacións, verificación e idoneidade
do resultado e explicitación do proceso seguido.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Educación financeira

- Situacións de compra e venda en xogos en equipo e nas que se utilicen diferentes combinacións de moedas e
billetes do sistema monetario da UE.

- Magnitude

- Identificación de unidades non convencionais (palmo, pé, paso, cullerada, puñado, chisco) presentes no seu
contexto próximo.

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Estimación e relacións
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Contidos

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Localización e sistemas de representación

- Descrición de posicións e movementos de obxectos e persoas no espazo con relación a un mesmo ou a puntos de
referencia co vocabulario adecuado (arriba, abaixo, diante, detrás, preto, lonxe, á beira). Interpretación de
mensaxes que conteñan esa información espacial con contraste en equipo dos datos e emprego do xogo como
recurso.

- Patróns

- Modelo matemático

- Modelización guiada do proceso de resolución de problemas da vida cotiá con debuxos, esquemas, diagramas,
material manipulativo e dramatizacións.

- Organización e análise de datos

- Resolución de problemas en equipo relacionados co contexto próximo mediante o emprego de estratexias
manipulativas para a recollida, clasificación, reconto de datos cualitativos en mostras pequenas e representación
dos datos obtidos no reconto mediante gráficos estatísticos sinxelos.

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

11

Título da UDUD

Un día para celebrar

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Proporcionar exemplos  con recursos
manipulativos que axuden na resolución
dun problema.

CA1.5 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Obter solucións a problemas, aplicando
estratexias matemáticas básicas de
resolución.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA2.2 - Obter posibles solucións a problemas, de
forma guiada, aplicando estratexias básicas de
resolución.

Obter solucións a problemas, aplicando
estratexias matemáticas básicas de
resolución.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA3.3 - Describir rutinas e actividades sinxelas da
vida cotiá que se realicen paso a paso, utilizando
principios básicos do pensamento computacional de
forma guiada.

Describir  actividades sinxelas paso a
paso.

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

  Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA4.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas, pedindo
axuda só cando sexa necesario.

CA4.3 - Empregar algunhas estratexias adecuadas
na resolución de problemas.

Empregar algunhas estratexias
adecuadas na resolución de problemas.

CA4.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Explicar procesos matemáticos sinxelos
de forma verbal ou gráfica.

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

Recoñecer as emocións básicas, pedindo
axuda só cando sexa necesario.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA6.5 - Realizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma guiada.

Realizar conxecturas matemáticas
sinxelas de forma guiada.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Representación dunha mesma cantidade de distintas formas (manipulativa, gráfica ou numérica) e elección da
representación adecuada para cada situación, reto ou problema da vida cotiá.

- Sentido das operacións.

- Resolución de problemas da vida cotiá de forma individual e en equipo que impliquen a comprensión da utilidade
das sumas e restas e o uso de forma guiada dos procesos adecuados.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a súa aplicación na comprensión do valor posicional das cifras dos
números (ata o 99) e a súa aplicación nas operacións de suma e resta.

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Magnitude

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Medición individual e en equipo con instrumentos non convencionais e convencionais (regras, cintas métricas,
balanzas, xerras graduadas, calendarios, reloxos) para resolver problemas cotiáns e achegarse á medición eficaz.
Explicación verbal e gráfica do proceso seguido: selección de instrumento, precisión na medida e uso correcto de
unidades.

- Estimación e relacións

- Resolución de problemas cotiáns que requiran estratexias de comparación directa e ordenación de medidas da
mesma magnitude. Explicación oral do proceso seguido e da estratexia usada.

- Estimación de medidas (distancias, alturas, masas, capacidades) por comparación directa con outras medidas en
contextos de resolución de problemas cotiáns, análises dos acertos e dos erros como parte do proceso de
aprendizaxe.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións
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Contidos

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Localización e sistemas de representación

- Representación sinxela, desde a propia vivencia e a través do xogo, da localización persoal ou de obxectos no
espazo físico cotián e os seus movementos con contraste en equipo dos resultados.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Recoñecemento de elementos, figuras e relacións xeométricas na arte, contorna física, xogos e planos do seu
contexto próximo.

- Modelo matemático

- Relacións e funcións

- Obtención dun dato descoñecido en relacións de igualdade sinxelas e en retos matemáticos, con comprobación de
que o resultado obtido é correcto.

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Comprensión das emocións e técnicas de xestión a través de relatos de manexo de diversas situacións emocionais
relacionadas coas matemáticas.

- Os enigmas, adiviñas e retos matemáticos para incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas
matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade

- Recoñecemento de mulleres e homes no ámbito matemático ao longo da historia como mecanismo de construción
dunha identidade positiva propia.

12

Título da UDUD

Es tiempo de cuidar el mar

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Proporcionar exemplos de representacións
de situacións problematizadas sinxelas con recursos
manipulativos e gráficos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

Proporcionar exemplos con recursos
manipulativos que axuden na resolución
dun problema da vida cotiá.

CA2.1 - Aceptar a tarefa e rol asignado no traballo en
equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

 Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA2.4 - Dar exemplos de problemas a partir de
situacións cotiás que se resolven matematicamente.

Recoñecer problemas matemáticos
sinxelos da vida cotiá.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA3.1 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA3.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA3.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA4.7 - Recoñecer conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

 Recoñecer conexións matemáticas
básicas.

CA5.1 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA5.5 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA5.6 - Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá, adquirindo un vocabulario
específico básico.

Recoñecer linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA6.1 - Recoñecer as emocións básicas propias ao
abordar novos retos matemáticos, pedindo axuda só
cando sexa necesario.

 Recoñecer as emocións básicas pedindo
axuda só cando sexa necesario.

CA6.2 - Expresar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos, valorando o erro como unha
oportunidade de aprendizaxe.

Valorar o erro como unha oportunidade
de aprendizaxe.

CA6.3 - Participar respectuosamente no traballo en
equipo, establecendo relacións saudables baseadas
no respecto, a igualdade e a resolución pacífica de
conflitos.

Participar respectuosamente no traballo
en equipo.

CA6.4 - Aceptar a tarefa e o rol asignados no traballo
en equipo, cumprindo coas responsabilidades
individuais e contribuíndo á consecución dos
obxectivos do grupo.

 Aceptar a tarefa no traballo en equipo.

CA6.7 - Recoñecer as matemáticas presentes na vida
cotiá e noutras áreas, establecendo conexións
sinxelas entre elas.

Recoñecer as matemáticas presentes na
vida cotiá.

CA6.8 - Explicar ideas e procesos matemáticos
sinxelos, os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados matemáticos de forma
verbal ou gráfica.

Explicar a resolución dun problema de
forma verbal ou gráfica.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto a partir da vivencia, manipulación e representación en situacións cotiás con
cantidades ata o 99 con explicación dos procesos.

- Cantidade

- Composición, descomposición e equivalencias entre os números dunha cifra para descubrir propiedades e relacións
entre cantidades. Explicación do proceso.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para relacionar as operacións de suma e resta aplicadas a contextos cotiáns
de forma guiada.

- Magnitude

- Identificación, ordenación e clasificación das unidades de medida do tempo (ano, estación, mes, semana, día e
hora) en situacións cotiás persoais e sociais.

- Medición

- Medición individual e en equipo para experimentar con medidas non convencionais mediante repetición da mesma
unidade en situacións diversas da vida cotiá.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Identificación en contextos próximos do punto xeométrico, liñas abertas e pechadas, liñas rectas e curvas.

- Descrición de obxectos cotiáns cun vocabulario xeométrico básico referido a figuras sinxelas (triángulo cadrado,
rectángulo e círculo) e os seus elementos (lados e vértices).

- Experimentación lúdica con figuras e elementos xeométricos para buscar regularidades, descubrir propiedades,
comparar, compoñer, descompoñer e clasificar mediante materiais manipulables (xeoplanos, bloques xeométricos,
mosaico de petiscos), con adestramento da constancia, perseveranza ante os retos e interese por descubrir.

- Construción individual e en equipo de figuras xeométricas sinxelas con recursos funxibles e non funxibles como
pezas de construción, bloques, xeoplanos, xogos de figuras...

- Localización e sistemas de representación

- Representación sinxela, desde a propia vivencia e a través do xogo, da localización persoal ou de obxectos no
espazo físico cotián e os seus movementos con contraste en equipo dos resultados.

- Relacións e funcións

- Expresión de relacións de igualdade e desigualdade entre obxectos, números e operacións no contexto cotián e a
súa translación á linguaxe matemática cos signos = e ?.

- Pensamento computacional

- Interpretación de algoritmos sinxelos en situacións cotiás (rutinas diarias, instrucións por pasos ou fases
ordenadas) con emprego de estratexias básicas guiadas.

- Incerteza

- Distinción entre un suceso posible e imposible nun ámbito lúdico e cotián.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Clasificación e organización de imaxes de emocións como instrumento para identificar e recoller as emocións da
aula ante as matemáticas.

- Traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos: inclusión, respecto e diversidade
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4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía en educación primaria debe acercar o proceso de ensinanza/aprendizaxe aos contextos reais do
alumnado.  No  caso  das  metodoloxías  activas  a  súa  fortaleza  reside,  principalmente,  no  seu  atractivo  para  o
alumnado, na súa fácil  combinación entre elas, na utilización das novas tecnoloxías como recurso, na toma de
conciencia e reflexión co entorno, na colaboración con outros axentes, na aprendizaxe autónoma, na flexibilidade e
versatilidade e, sobre todo, no axuste co desenvolvemento competencial do alumnado.

A metodoloxía activa parte dunha serie de principios metodolóxicos e utiliza unha serie de estratexias que pretenden
como obxectivo fundamental que os alumnos/as aprendan dunha maneira autónoma e se desenvolvan en todas as
facetas da súa personalidade.

Na educación primaria a metodoloxía debe ser activa, participativa e flexible, partindo do nivel de desenvolvemento
do alumnado, nos seus distintos aspectos, para construir, a partir de aí, outras aprendizaxes.
A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os
diferentes ritmos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por sí mesmos e promovendo o traballo en
equipo.

O  alumno/a  é  protagonista  activo  nesta  programación;  investiga,  descubre,  manipula,  participa,  cuestiona  e
responde.
As líneas metodolóxicas da nosa programación son as seguintes:

- A globalización: pretendendo estimular o desenvolvemento de todas as capacidades, tanto físicas como afectivas,
intelectuais e sociais dunha forma global, xa que calquera actividade realizada polos nenos e nenas pon en xogo
mecanismos afectivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos, somáticos, de imaxinación, de creatividade, de
atención¿
Así  pois,  a  perspectiva  globalizadora  do  proxecto,  a  través  do  que  chamamos  situacións  de  aprendizaxe,
interrelaciona as distintas áreas para organizar e articular os coñecementos con sentido e intencionalidade en
contextos  que  permitan  a  súa  significatividade,  provocando  a  entrada  en  xogo  de  todos  os  mecanismos  da
personalidade do neno e nena.

- A aprendizaxe significativa: refírese á posibilidade de establecer vínculos substantivos entre o que hai que aprender
(o novo contido) e o que sabe (os seus coñecementos previos).Todo novo coñecemento ten de partir das experiencias
previas  dos  alumnos  e  alumnas.  Para  lograr  estas  aprendizaxes  comezaremos  cada  unidade didáctica  cunha
avaliación inicial, para saber os seus coñecementos previos e, sobre eles, construir os novos.

-  Ensinanza individualizada:  axustándose ás características e peculiaridades individuais  de cada un dos nosos
alumnos e alumnas. A atención individualizada considera as características e diferencias persoais pulando pola
atención ás necesidades proporcionando atención personalizada favorecendo o principio de igualdade e equidade.

- A afectividade: a seguridade que lles da o sentirse queridos contribúe, dunha maneira moi positiva, á formación
dunha imaxe axustada e positiva de sí mesmos. Propoñemos que a relación entre o profesorado e o alumnado se
realice dentro dun ambente democrático,  con relacións de comprensión, amor,  aceptación, confianza mutua e
respecto.
- A socialización e a comunicación: creando situacións de aprendizaxe nas que atopen momentos para agruparse cos
seus iguais, compartir o material e sentir o apoio dos «outros» que lle axudarán a socializarse e comunicarse.
Estas situacións de aprendizaxe apóianse, na maioría dos casos, no xogo por consideralo un elemento básico e
primordial para o desenvolvemento da atención, a memoria, a linguaxe, a imaxinación, a personalidade e ser o
recurso metodolóxico por excelencia no traballo cos nenos e nenas desta idade.
A través do xogo, coñece o comportamento dos adultos e as normas sociais. Tamén contribúe ao desenvolvemento
da socialización e a comunicación as actividades propostas nos recunchos,obradoiros e saídas.

-  A  autonomía  e  autoxestión:  sendo  este  o  protagonista  das  súas  propias  aprendizaxes  considerando  como
importante o proceso e non só o resultado.

- Aprendizaxe cooperativa: favorecendo os encontros co grupo e a sociedade nun pulo pola convivencia, a paz e a
inclusión.
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- A manipulación: considerando o traballo manipulativo determinante para a o correcto paso entre os conceptos
concretos e os abstractos e fundamental para vencellar as aprendizaxes curriculares coa realidade. Favorecerase en
todo caso que o material cumpra o requisito de ser accesible.

- A liberdade e a creatividade: que favorecen os coñecementos potencialmente significativos e funcionais, potencian
a autonomía e a producción persoal.

- A coeducación: considerando a actividade de todo xénero en detrimento de actividades asignadas ao xénero e en
prol da ruptura de esteteotipos.

- A metodoloxía activa: entendéndoa como un conxunto de estratexias didácticas que permiten e estimulan ao
alumnado a participar realmente como suxeitos da súa propia aprendizaxe. O alumno é o verdadeiro protagonista do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, e o noso obxectivo fundamental é manter activa a súa mente a través das
situacións de aprendizaxe, tratando de facerlle analizar e observar, á vez que criticar, as diferentes situacións que se
lle presentan.

- Aprendizaxe basada na investigación, na resolución de problemas e descubrimentos: os alumnos/as aprenden a
través  da  abordaxe  ou  de  preguntas,  da  análise  de  probas,  de  conectar  ditas  probas  con  coñecementos
preexistentes, de sacar conclusións e reflexionar sobre os seus achados.actividades investigativas que permitan
elaborar hipótesis, sacar conclusións e reforzar as aprendizaxes máis instrumentais, favorecendo o pensamento
crítico e o pensamento científico

- Aprendizaxe basada en proxectos: resolvendo situacións, retos ou respondendo a preguntas, a través dos seus
coñecementos, recursos, investigación, reflexión e cooperación activa.

- As medidas metodolóxicas rexiranse por principios do Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA): proporcionando
diversas opcións didácticas para que os alumnos e alumnas se transformen en persoas que aprenden a aprender e
estén motivados pola súa aprendizaxe e, por tanto, que estén preparados para continuar aprendendo durante as súas
vidas. Desta maneira, fomentaranse procesos pedagóxicos que sexan accesibles para todos mediante un currículo
flexible que se axusta ás necesidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Aprendizaxe basada en retos: involucrando activamente ao alumnado nunha situación problemática real, relevante
e de vinculación co entorno, a cal implica a definición dun reto e implementar para éste unha solución.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libro de texto, caderno, fichas, material de aula (cartas, moedas, pauiños..) Pizarra convencional, pizarra dixital

Trátase  de  mostrar  as  matemáticas  en  distintos  formatos  para  facer  as  correspondentes  comprobacións
posteriormente de xeito manipulativo

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O proceso de avaliación inicial durará as dúas primeiras semanas lectivas do curso ( 4 sesións).
Nesta avaliación inicial, o obxectivo primordial é comprobar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
posúe o noso alumnado sobre a área de Matemáticas.
Para obter dita información , podemos empregar distintos tipos de instrumentos de recollida de información: test
obxectivos, traballos individuais e/ou grupais, actividades na aula virtual...
A partires da información recollida e da interpretación da mesma, poderemos adaptar o proceso de ensino-
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aprendizaxe ás caracterísitcas do grupo-clase, poñendo especial énfase na detección de problemáticas e na posta en
marcha das medidas de atención á diversidade necesarias.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

5

UD 4

5

UD 5

7

UD 6

7

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

12

UD 10

12

Proba
escrita 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

14

UD 12

12

Total

100

Proba
escrita 0 0 0

Táboa de
indicadores 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes o grao de adquisición das
competencias, o logro dos obxectivos da etapa e os criterios de avaliación. No caso de alumnado con adaptación
curricular, os referentes serán os incluídos na devandita adaptación.
No tocante á calificación dos trimestres, a nota extraerase da media ponderada obtida entre as calificacións das
Unidades didácticas que compoñen o trimestre. Para calificar cada Unidade didáctica, utilizaremos diferentes táboas
de indicadores.  Para  cubrilas,  empregaremos instrumentos  de  avaliación  como portfolios,  traballos  en  grupo,
individuais...
Durante o primeiro ciclo da etapa non vemos precisa a utilización de probas escritas (exames) para calificar ao
alumnado, con todo, todos os traballos escritos (  libreta,  traballos de aula,  murais...)  terémolos en conta para
construir a cualificación dos nosos alumnos/as.
A nota final, ao tratarse dunha avaliación continua, será a obtida no terceiro trimestre.
A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte porcentaxe:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación 20%, nota 2ª avaliación 30%, nota 3ª avaliación 50%.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde de 25 de xaneiro de 2022, a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores recupéranse avaliacións anteriores, de ser o caso.
Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa, poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese alumno en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade de acordo co
Plan Xeral de Atención á Diversidade elaborado polo Departamento de Orientación. Dentro das medidas empregadas
inclúense o reforzo educativo, o apoio de profesorado con dispoñibilidade horaria ou o apoio de profesorado
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especialista en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.

6. Medidas de atención á diversidade

Dado que cada alumno/a ten as súas peculiares características e que os seus ritmos de aprendizaxe soen ser
distintos, a nosa programación entende que deben realizarse actividades que reforcen as aprendizaxes duns, e
actividades que amplíen as dos outros. Estas actividades de reforzo e de ampliación realizaranse, en todo momento,
respectando a evolución individual de cada neno e nena e o seu ritmo de traballo.

Tanto as actividades de reforzo como as de ampliación son moi subxectivas en cada caso,  xa que as mesmas
actividades poden servir  nun contexto escolar  para reforzar  e en outro distinto para ampliar,  polo que será o
profesorado quen seleccione o momento e o tipo de actividade que precise cada neno ou nena. A planificación desta
programación non é ríxida nin inamovible, senón todo o contrario, considerándose aberta e flexible.
De aquí que o docente, coñecendo o estado inicial do seu alumnado, e sendo este o punto de partida, seleccionará
aquilo que mellor poida responder aos propósitos que persiga.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visita ao MuncytSaídas culturais

Recollidas  no  calendario  escolar,  como  poden  ser:  Día
Mundial da saúde, do Medio Ambiente...

Conmemoracións

Nas  que  coñecemos  e l ementos  do  con to rno  e
experimentamos con eles.

Saídas á contorna

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Preparación da clase e dos materiais didácticos.
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Utilización dunha metodoloxía axeitada.

Regulación da práctica docente.

Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá aos alumnos e ás familias.

Utilización de medidas para a atención á diversidade.

A avaliación dos procesos de ensinanza/aprendizaxe é unha das funcións do profesorado, polo tanto, un dos aspectos
que non podemos esquecer de avaliar é a nosa propia práctica docente e a programación didáctica. A avaliación da
práctica docente pretende revisar as accións do profesorado co fin de optimizalas,  tendo a seguridade de que
mellorando estas, mellorarase inevitablemente a calidade das aprendizaxes dos alumnos e alumnas, obxectivo último
e fundamental desta tarefa.

Os indicadores de logro para ter en conta esta avalación serían os seguintes:

- Preparación da clase e dos materiais didácticos.

- Utilización dunha metodoloxía axeitada.

- Regulación da práctica docente.

- Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá aos alumnos e ás familias.

- Utilización de medidas para a atención á diversidade.

ESCALA DE VALORACIÓN:

- Inadecuado: escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos aceptables e necesita unha mellora substancial

- Insuficiente: omítense elementos fundamentais do indicador

- Básico: cumprimento suficiente do indicador

- Competente: hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia no indicador.

- Excelente: prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas prácticas

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación é un elemento flexible, que debe adecuarse á realidade do alumnado, polo que se introducirán
melloras ao longo da súa posta en práctica. O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres
momentos:  ao finalizar cada unidade didáctica,  trimestralmente e anualmente.  Teranse en conta os seguintes
indicadores:
1. Responder as características do alumnado da aula.
2. Resultar útil para o uso docente na aula.
3. Seguimento da temporalización.
4. Consecución dos niveis mínimos de logro dos contidos de aprendizaxe traballados.
5. Prever mecanismos de recuperación, repaso, ampliación e reforzo.
6. Modificarse en función das necesidades de docencia ou aprendizaxe sen perder coherencia.
7.  Presentar  unha coherencia  gradual  lóxica dos obxectivos,  contidos,  criterios  de avaliación ao longo do seu
desenvolvemento.
8. Dispoñer de mecanismos de revisión e de mellora.
9. Realizar revisións periodicamente.
10. Responder aos centros de interese do alumnado do grupo.
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11. Establecer relacións coas actividades extraescolares e complementarias.

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden supoñer:
- Unha modificación da metodoloxía empregada.
- Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación.
- Modificacións na temporalización.
- Deseño de medidas correctoras para correxir as dificultades

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente Programación Didáctica (PD) está enmarcada no "Decreto 155/2022 polo que se establece a ordenación e
o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia" e o seu obxectivo é desenvolver e adaptar á
realidade deste centro os preceptos neste recollidos.

Nese senso, neste apartado esta programación remítese en primeira instancia ao reflictido na propia Introdución do
Decreto na área e materia de Música e Danza, a cal, como se pode comprobar organízase arredor de dous eixes
respectivamente:
-percepción e análise
-creación e interpretación

Neste centro, dado o contexto do alto número de alumnado procedente doutras rexións e doutros países, e, en
moitas ocasións de incorporación tardía,  tanto nun eixe coma no outro farase especial  fincapé no traballo das
diferentes manifestacións artísticas musicais e da danza do mundo como fonte de variedade e riqueza cultural,
artística e social, con especial relevancia daquelas procedentes das rexións e/ou países do alumnado inmigrante, de
sorte que esta materia exerza de axente solidario e cohesionador social.

Cada unha das 4 Unidades Didácticas (UD) que conforman esta PD está concibida para inculcarlle o alumnado a
importancia de que o relevante non é o bonito ou feo que sexa o traballo realizado ou o seu valor artístico, senón que
este sexa quen de adquirir técnicas e procedementos acordes á súa idade. A tal fin, a capacidade perceptiva, a
observación, a habilidade manual e motriz e a sensibilidade ante calquera manifestación musical ou da danza debe
ser  potenciada.  Daremos especial  importancia  a  dotar  dunhas técnicas  axeitadas para que o  alumnado saiba
expresarse mediante a música e o corpo como outros medios de expresión e comunicación.

Esta PD está planificada de xeito que 3 das UD teñen unha temporalización de carácter trimestral, mentres que a 4ª
UD viaxará o longo de todo o curso ao aparecer nos 3 trimestres, complementando as anteriores.

Nesta PD, na súa estimación do cambio de etapa a experimentar polo alumnado de 1º primaria, contempla este nivel
como esa transición á primaria, especialmente no 1º trimestre. Nese senso, outro dos obxectivos chave desta será o
traballo e desenvolvemento psicomotor, con especial fincapé na motricidade fina.

Por último, tendo en conta o difícil contexto COVID, e en coordinación co Departamento de Orientación (DO) deste
centro no seu Plan de Benestar Emocional esta PD pretende, ademais, facilitar ao alumnado ferramentas para a súa
resiliencia; e que mellor que facelo a través do Coro das Emocións, proxecto no que está inmerso o centro como
centro diplomado en Educación Emocional.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas musicais e
dancísticas  de  diferentes  xéneros,  estilos,
épocas e culturas, a través da recepción activa,
para desenvolver a curiosidade, a sensibilidade,
o  pensamento  crít ico  e  o  respecto  pola
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2

OBX2  -  Recoñecer  os  elementos  básicos
específicos  da  linguaxe  musical,  a  través  da
percepción  e  da  anál ise  de  di ferentes
fragmentos e obras, para chegar á comprensión
das  diferentes  manifestacións  culturais  e
artísticas.

2-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas musicais e
dancísticas e  os  seus contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 4 3 1-2

OBX4  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, do
corpo e dos medios dixitais, para producir obras
propias.

1 2 1-5 2 1 3-4

OBX5  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
musicais e dancísticas, tanto individuais coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1-5 3 3 2 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO outono1 7

Esta UD pretende iniciar as bases da clase
para este primeiro curso e para o resto da
etapa: a dinámica e rutina de traballo, a
responsabilidade e coidado do material,
etc. Ao mesmo tempo traballarase a
recepción activa e a vivencia na iniciación
dos elementos básicos da música e da
danza a través da estación do outono como
fío condutor con diferentes agrupamentos.
As conmemoracións do Magosto, Samaín e
Nadal cobrarán especial relevancia.

15

O inverno X2 6

Esta UD2 prosigue o traballado na UD1,
reforzando e ampliando paulatinamente os
elementos da música e da danza, mais
nesta ocasión, a través do inverno como fío
condutor. O Día da Paz, o Entroido e o Día
Internacional da Muller traballaranse de
xeito máis destacado.

21

XA primavera e o verán3 5

A UD3 desenvolve un pouquiño máis os
elementos de contidos das UD1 e UD2,
mais o seu propósito será,
fundamentalmente, afianzar os xa
traballados; nesta ocasión o fío condutor
serán as dúas estacións restantes: a
primavera e o verán. As Letras Galegas e o
Día da Música serán de especial relevancia.

24

XXMúsicas e danzas do mundo X4 17
Esta UD profundiza nas músicas e danzas
doutras rexións e países: a visualización e
valoración destas, así como a

40
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXMúsicas e danzas do mundo X4 17

interpretación dunha coidada selección das
mesmas, con especial fincapé daquelas
procedentes das mesmas zonas co
alumnado inmigrante. O traballo en grupo e
grande grupo será o predominante,
procurando unha participación activa do
alumnado e procurarase a asistencia en
vivo a algunha representación artística de
música e/ou danza.

40

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O outono

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20
CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Identifica, e representa con grafía non
convencional, negra e silencio de negra;
son rápido e curto e son forte e piano.

TI 80

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
e respecto por estas.

Descobre propostas musicais tradicionais
e populares dos diferentes continentes,
con especial fincapé nas de Galicia.
Descobre o 3º mov. de O outono de
Vivaldi.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Reproduce rítmicamente co corpo
fórmulas de pregunta-resposta de 4
pulsos.

CA2.3 - Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical para interpretar
propostas musicais básicas vocais e instrumentais a
través da vivencia destes.

Interpreta e crea combinacións rítmicas,
con grafías non convencionais e de 4
pulsos, de sons fortes e pianos, outras de
sons longos e curtos e outras de negras e
silencios de negra.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Descobre propostas artísticas do baile e a
danza tradicional e popular dos diferentes
continentes, con especial fincapé nas de
Galicia.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Imita, en espello, os movementos
corporais da persoa docente.
Baixo a música do 3º mov. de O outono
de Vivaldi, a modo de conto, segue os
movementos e indicacións da persoa
docente.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión das ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.
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Contidos

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

2

Título da UDUD

O inverno

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Identifica, e representa con grafía non
convencional, pulso con e sen acento e
son agudo e grave.
Realiza ditados de 4 pulsos: rítmicos
(negra e silencio de negra) e melódicos
(mi e sol).

TI 80

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
e respecto por estas.

Descobre propostas musicais clásicas
(cultas) e modernas (rock, pop, jazz, etc.).
Descobre o 1º mov. de O inverno de
Vivaldi.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Asigna notas (mi e sol) a unha pequena
partitura rítmica de 6 pulsos (con negras
e silencios de negra).

CA2.3 - Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical para interpretar
propostas musicais básicas vocais e instrumentais a
través da vivencia destes.

Interpreta e crea combinacións rítmicas,
con grafías non convencionais e de 6
pulsos, de sons acentuados e non
acentuados e outras de sons agudos e
graves.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Descobre propostas artísticas da danza
clásica, moderna e contemporánea.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Realiza movementos para seren imitados
en espello pola clase.
Baixo a música do 1º mov. de O inverno
Vivaldi, a modo de conto, segue os
movementos e indicacións da persoa
docente.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión das ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
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Contidos

- Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

3

Título da UDUD

A primavera e o verán

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Identifica a clave de sol; as notas do, mi e
sol e o pentagrama, situando neste último
os referidos elementos.
Asocia sons e voces coñecidos da súa
contorna a obxectos ou persoas.

TI 80

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
e respecto por estas.

Descobre propostas musicais con
instrumentos de materiais sinxelos,
refugallo e/ou reciclaxe.
Descobre o 1º mov. de A primavera e o 3º
mov. de O verán de Vivaldi.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Elabora algún instrumento con materiais
sinxelos da súa contorna, de refugallo
e/ou de reciclaxe.
Dixita e toca na frauta as notas: si e la.

CA2.3 - Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical para interpretar
propostas musicais básicas vocais e instrumentais a
través da vivencia destes.

Le e entoa unha partitura de 4 pulsos
(notas: mi e sol; figuras negra e silencio
de negra).

CA2.5 - omar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical.

Participa nun grupo que crea un conto
baixo a música do 3º mov. de O verán de
As catro estacións de A. Vivaldi.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Descobre propostas artísticas da música
dramática.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Baixo a música do 1º mov. de A
primavera de As catro estacións de A.
Vivaldi, a modo de pequeno conto, segue
os movementos e indicacións da persoa
docente.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión das ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
escénicas e performativas, utilizando elementos
básicos da expresión corporal.

Participa nun grupo que crea os
movementos e indicacions do conto
previamente creado baixo a música do 3º
mov. de O verán de Vivaldi.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.
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Contidos

- Construción asistida de obxectos sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna, especialmente de
reciclaxe, e exploración das súas posibilidades sonoras.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

4

Título da UDUD

Músicas e danzas do mundo

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Identifica e discrimina entre música con
voz, a capella e só instrumental en cada
unha das manifestacións musicais
seleccionadas.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Participa na elaboración dun mural grupal
sobre instrumentos musicais e danzas e
bailes tradicionais e populares galegos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
musicais que forman parte do patrimonio de diversas
contornas, compartindo sensacións, indicando as
canles, medios e técnicas empregados e
identificando diferenzas e similitudes.

Comparte as sensacións producidas ante
as manifestacións culturais e artísticas
musicais propostas.

CA2.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións musicais
sinxelas, experimentando coas diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance.

Expresa os sentimentos e emocións
experimentados trala interpretación de
pequenas obras musicais seleccionadas.

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións musicais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participa grupalmente na creación e
interpretación dunha pequeno conto que
empregue algúns instrumentos, ou
outros, a modo de efectos dramáticos.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Goza coas experiencias creativas
musicais realizadas.

CA3.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Identifica e discrimina entre baile ou
danza individual, en parella e grupal en
cada unha das manifestacións
seleccionadas.

CA3.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas, de
maneira básica e guiada, a través de canles e
medios de acceso sinxelos, de forma individual e
colaborativa.

Participa na elaboración dun mural grupal
sobre instrumentos musicais e danzas e
bailes tradicionais e populares galegos.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, compartindo
sensacións, indicando as canles, medios e técnicas
empregados e identificando diferenzas e similitudes.

Comparte as sensacións producidas ante
as manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas propostas.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas sinxelas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresa os sentimentos e emocións
experimentados trala interpretación de
pequenas coreografías seleccionadas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas experiencias creativas
realizadas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participa nun grupo que deseña e
interpreta unha pequena coreografía
dunha música elixida por este,
preferentemente das traballadas nesta
UD.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

4.1. Concrecións metodolóxicas

No tocante ao aspecto metodolóxico, a presente PD remítese en primeira instancia ás liñas de actuación reflictidas no
currículo, as cales se levarán ao longo das diferentes sesións da materia.

As diferentes UD permitirán, no seu conxunto, o traballo da totalidade dos contidos do currículo, así  como dos
elementos transversais, dos obxectivos da etapa e están pensadas para a consecución do logro de cada un dos
criterios de avaliación (CA) establecidos, ou, alomenos, os mínimos de consecución correspondentes, así como para a
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progresiva adquisición das competencias clave correspondentes de cara ao perfil de saída do alumnado ao remate da
educación primaria.

A UD4, que viaxa ao longo do tempo ao estar en cada un dos 3 trimestres, non está concibida para ser levada a cabo
anterior ou posteriormente de xeito estrito ás UD1, UD2 e UD3, respectivamente; de feito, o seu desenvolvemento
está pensado para ser non só intercalado ao longo do resto das UD, senón incluso na mesma sesión, de xeito que
aporte unha dinámica variada e flexible tanto á persoa docente,  por un lado,  como para o enriquecimento do
alumnado, polo outro.

En primeiro somos 3 mestres que impartimos música, debido á redución de persoal no centro, intentamos estar
coordinados ao máximo.

Dada a casuística da materia no tocante á cantidade de sesións desta -1 sesión semanal- o número total destas por
curso adoita ser unhas 35. Para a optimización da súa impartición, empregarase como recurso, na páxina web do
centro, unha sección na Aula Virtual do centro. Nesta o alumnado poderá acceder a:
-recursos dixitais empregados na clase e/ou para levar a cabo tarefas encomendadas
-vídeos de interpretación (voz, instrumentos e/ou danza) para aprendizaxe e/ou repaso
-ligazóns de interese relacionadas coa materia
-outras que poidan ir xurdindo ao longo do curso

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Instrumentos de percusión de altura indeterminada (PAI) e de percusión de altura determinada (PAD)

Encerado dixital

Ordenador: con diferentes aplicacións e programas de software libre (Plan Dixital): reprodución audio e vídeo, editor
de partituras, gravación, etc.

Altofalantes

Piano electrónico

Páxina web do centro: sección Aula Virtual

Cartafol con fundas

Estoxo

Neste centro, cóntase con variados e suficientes instrumentos PAI e PAD, o cal permite que todo o alumnado poida
tocar á vez sen necesidade de ter que establecer quendas rotatorias.

A aula, é espazosa, para o aspecto da Danza. Nese senso, o encerado é dixital e táctil e permite escribir nel, mais hai
moita claridade e non se ve nada ben, xa que é moi vella.
O ordenador de aula conta con software libre, LibreOffice entre outros, empregando os altofalantes, que están en bo
estado, para a reprodución auditiva.

O alumnado terá o seu material na titoría.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Revisados os informes individualizados do alumnado, levarase a cabo unha serie de probas co fin de coñecer o punto
de partida; de especial interese é a información deste ampliada por parte das persoas titoras de infantil do curso
anterior ao ser posible unha reunión presencial con estas dado que continúan no equipo docente do centro.

Esta avaliación inicial levarase a cabo nas primeiras 3 ou 4 sesións, para poder establecer uns criterios claros do nivel
mínimo da clase en xeral, e de cada alumna/o en particular. Neste eido cómpre ter en conta:
-alumnado do centro, do cal a persoa docente desta materia é máis coñecedora ao formar parte do equipo docente
de infantil o curso anterior
-alumnado de nova incorporación, do cal só hai referencias previas dos informes individualizados

Dita serie de probas consistirán na execución guiada dunha selección específica de xogos/exercicios/cancións que
traballen os aspectos vocal, corporal e motriz e cuxa observación directa será reflictida nun rexistro; ao mesmo
tempo, rexistraranse aspectos como a capacidade de recepción, comportamento, actitude, etc.

A partir do conxunto de datos obtidos do anteriormente citado tratarase co DO (ou alomenos comunicaranse, e a
través da titoría, aquelas medidas que xa pode realizar e/ou realizará a persoa docente na aula, como por exemplo un
reforzo dentro desta ou unha atención máis individualizada);  de ser posible e/ou necesario sería importante e
interesante que esta xuntanza fose xunto coa persoa titora e co resto de equipo docente da aula para poder convir o
modo de intervención daquelas posibles dificultades atopadas, especialmente das que precisen persoal docente
adicional e/ou solicitude ao DO.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

21

UD 3

24

UD 4

40

Total

100

Proba
escrita 20 20 20 0 12

Táboa de
indicadores 80 80 80 100 88

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A meirande parte dos CA da presente PD serán avaliados por medio dunha táboa de indicadores, da cal se levará un
rexistro cunhas escalas de valoración/rúbrica, pois un grande número delas son de observación.

A nota trimestral, no tocante o que ás UD se refire, será a seguinte:
-1º trim.: UD1 60% + UD4 40%
-2º trim.: UD2 60% + UD4 40%
-3º trim.: UD3 60% + UD4 40%

O 100% da nota da avaliación final obterase do xeito seguinte:
-1º trim. 20%
-2º trim. 30%
-3º trim. 50%

Cando a cualificación obtida, tanto trimestral como final, for un resultado con decimais, por defecto aplicarase o
seguinte:
-se o decimal está entre 0 e 49 o número da nota enteira será o mesmo que sen decimais.

Criterios de cualificación:
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-se o decimal está entre 5 e 99 o numero enteiro redondearase para o inmediatamente superior.

En calquera caso,  se por  análise da persoa docente e/ou o conxunto da Xunta de Avaliación,  a  progresión do
alumnado  argumenta  a  este/a/s  a  conveniencia  de  non  aplicar  o  anterior  por  defecto,  atendendo  a  razóns
pedagóxicas, isto será o que prevalecerá.

Criterios de recuperación:

Aquel  alumnado  que  non  tivese  acadado  os  mínimos  de  consecución  de  cada  CA  ó  final  de  cada  UD poderá
recuperalos  ao  final  de  cada  trimestre.  Isto  tería  lugar  cara  a  segunda  semana de  decembro,  marzo  e  xuño,
respectivamente. Neste centro, de ser este o caso, o procedemento será o seguinte:
-Comunicación disto á familia (e paralelamente á persoa docente titora mediante correo electrónico) a través da
axenda do alumnado e/ou do Abalar. Nesta especificarase aquel/es mínimo/s de consecución que se precisa/n acadar,
o que corresponda para tal fin (e sempre en concordancia co instrumento de avaliación correspondente reflictido na
presente PD: p. ex. repetición dun traballo e/ou parte deste e/ou dunha intepretación instrumental, etc.).
-Ademais, de especial importancia e interese resultará trasladar esta información ao alumnado: isto farase de xeito
individual e entregándolle unha folla que recollerá o que precisa realizar para acadar ese/s mínimo/s de consecución,
explicándolle isto verbalmente e resolvéndolle as posibles dúbidas ao respecto.

Se este/s mínimo/s de consecución non fose/n acadado/s trimestralmente isto poderá ser recuperado de cara á
avaliación final. De ser así cómpre diferenciar entre dous aspectos:
-Se se trata de algo máis ben específico (por ex.: un traballo a entregar) seguirá o mesmo procedemento referido
anteriormente e terá lugar durante a primeira quincena de xuño.
-Se se trata dun aspecto de adquisición meramente progresivo (por ex.: coñecementos de linguaxe musical ou
cuestións técnicas interpretativas) que non foi quen de superar anteriormente pero si no último trimestre darase isto
por superado. Téñase en conta que por un lado, na UD3 do 3º trimestre recóllense os contidos e CA das UD1 e UD2,
así como a UD4 trabállase en todos os trimestres, dotando así dunha dimensión práctica e operativa a indiosincrasia
desta materia no que á avaliación contínua se refire.

6. Medidas de atención á diversidade

Non todo o alumnado aprende da mesma forma e ao mesmo ritmo; por iso realizaranse actividades a distinto nivel:
-Actividades programadas para todo o grupo.
-Actividades de reforzo para o alumnado cun ritmo lento e baixa comprensión.
-Actividades de ampliación para alumnado cunha aprendizaxe máis rápida.
-Xogos/Actividades adicionais para aquel alumnado que remate antes as tarefas individuais/grupais da clase.

Porase énfase na detección temperá do alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria. Así, tan
rápido como se detecten dificultades específicas de aprendizaxe farase un reforzo educativo coa finalidade de que
este adquira os coñecementos necesarios para continuar o proceso educativo.

Tamén se farán adaptacións curriculares significativas para aquel alumnado que presente necesidades educativas
especiais onde se reducen e simplifican actividades mostrando a forma máis sinxela de facelas.

No caso de alumnado con altas capacidades ampliaranse os seus coñecementos debido á súa rápida aprendizaxe.

Alumnado inmigrante con descoñecemento da lingua, tanto de incorporación ao inicio como ao longo do curso:
solicitarase  levar  a  cabo  a  valoración  polo  Departamento  de  Orientación  para  determinar  o  nivel  curricular.
Establecerase Reforzo Educativo, para o cal non se precisa necesariamente intervención do DO; e traballarase máis
na comunicación a través de imaxes e no aspecto da recepción e na vivencia musical e da danza, de xeito que se
faga fincapé na integración e inclusión deste tipo de alumnado co resto da clase.

Dependendo da casuística do alumnado cómpre ter en conta diferentes consideracións á hora de traballar, tales
como: emprego de grafías de maior tamaño; priorización dalgunha das linguaxes e/ou formas de comunicación: oral,
escrita,  visual  e/ou  táctil;  énfase  no  aspecto  de  índole  globalizador,  coordinación  motriz,  lateralidade  e/ou
psicomotricidade fina, etc.
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Con alumnado con deficiencias auditivas cómpre diferenciar entre aquel hipoacústico, co que o obxecto principal é
desenvolver a audición no marco da linguaxe, interpretando cancións e exercicios de discriminación auditiva, e o
anacúsico, co que o obxectivo principal é estimular a lectura de beizos e axudarlles na súa toma de conciencia sobre
as vibracións que o rodean, para o que se lle axudará, sobre todo, cos sentidos da vista e do tacto.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Comprensión lectora X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X

ET.9 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
Os elementos transversais, eiquí numerados, 1-6 e 9 trabállanse con regularidade no propio traballo de cada UD,
ben sexa coas rutinas ou coas diferentes actividades que desenvolven os contidos.

O elemento transversal  7 traballarase, de xeito especial,  a través da conmemoración do Día da Paz e non
Violencia.

O elemento transversal 8 traballarase ao abeiro do B2 no 3º trim. e a través da construción asistida de obxectos
sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna e de reciclaxe.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Foliada no 1º trimestre no centro (en relación á UD4) a cargo
de profesorado do centro  para festexar o magosto

Foliada de música tradicional galega no magosto
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Actividade Descrición

Desfile de todo o centro (con coreografías e interpretacións
musicais do alumnado, empregando para estas últimas, e,
entre outros, os instrumentos de reciclaxe realizados na UD3)
no auditorio de pasatempo aberto ao público

Festival de Entroido

Observacións:
Temos solicitado o concerto didáctico do Palacio da Ópera, á espera de que nolo concedan.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuouse o deseño das UD ás características e necesidades do alumnado.

Funcionalidade da PD: revisouse ao longo do curso e foi práctica e útil para acadar os obxectivos propostos.

Cumpriuse a temporalización inicialmente establecida.

A persoa docente empregou as metodoloxías reflictidas na PD.

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

Leváronse a cabo as medidas de atención á diversidade e foron efectivas.

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado

Apoiouse a implicación das familias no traballo do alumnado.

En liñas xerais, e agás a enquisa, farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro;
neste senso, un cadro destes xunto co seu resultado incluirase, alomenos, nas correspondentes actas de ciclo.

De cara a reflictir a comunicación realizada da información ao persoal titor será suficiente con que este último así o
faga constar nas correspondentes actas de ciclo e/ou en cada unha das actas posteriores á Xunta de Avaliación
trimestral; neste centro a comunicación da información será, polo xeral, a través dunha pequena xuntanza, podendo
ampliarse esta a través de comunicación electrónica.

Na funcionalidade da PD tamén se incluirán observacións das posibles necesidades e/ou propostas de cambio,
reflictindo, especialmente, e entre outros puntos, se o número de sesións se adecúan e se estas son suficientes, de
cara á elaboración de seguintes PD.

Ao mesmo tempo, o referido seguimento desta funcionalidade da PD, así como o cumprimento da temporalización, o
emprego das diferentes metodoloxías e instrumentos de avaliación e as medidas de atención á diversidade faranse a
través do propio PROENS, pois estas veñen eiquí recollidas.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Tralo remate de cada trimestre revisarase a PD. Dita revisión terá en conta os seguintes puntos:

1. Seguimento da PD no apartado correspondente do PROENS:
-Reunións trimestrais do equipo docente da coordinación de ciclo.
-No tocante ás UD: data de inicio e final, número de sesións previstas e realizadas.
-Grao de cumprimento da PD con caráter xeral dos indicadores de logro desta.
-Propostas xerais de mellora e outras observacións.

2. Análise da situación no tocante ás dificultades atopadas no alumnado:
Se os resultados fosen positivos continuarase na mesma liña de traballo.
Se os resultados fosen negativos levaranse a cabo propostas de mellora.

Accións de mellora:
-Ofrécese ao alumnado as explicacións individualizadas.
-Elaboración de actividades atendendo ás dificultades mostradas.
-Probas de avaliación de distinta dificultade.
-Comentar co alumnado os fallos máis significativos dos traballos realizados.

En función do anterior:
-Revisión das necesidades de atención educativa (apoio, reforzo, ACS, etc.)

3. Actividades complementarias (realizadas ou non).

A avaliación dos datos recollidos farase mediante o cadro referido no apartado 8.1. ao que se lle engadirá, a maiores,
os cadros precisos que inclúan a información adicional do presente apartado xunto coa información e resultados
destes; posteriormente incluiranse como anexo nas correspondentes actas da coordinación de ciclo. Asi mesmo, esta
información será incluida na memoria final da materia, con especial relevancia nas posibles propostas de mellora
para levar a cabo no seguinte curso académico.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente programación didáctica, elaborada para a materia de Proxecto Competencial do 1ºcurso de Educación
Primaria,  ten como referencia  o  currículo  que establece o  Decreto  155/2022 do 15 de setembro,  polo  que se
establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para a elaboración das unidades didácticas que desenvolverá a programación tívose como referencia un currículo que
ten como obxectivo o desenvolvemento das competencias clave e o traballo de elementos transversais mediante a
realización de proxectos significativos para o alumnado. Esta materia configurarase neste curso como un proxecto
interdisciplinar  en  colaboración  con  distintos  axentes  sociais  e  nela  buscarase  a  resolución  colaborativa  de
problemas, reforzando a autoestima, a autonomía, a reflexión e a responsabilidade.

Outro  aspecto  que  foi  tido  en  conta  á  hora  de  deseñar  a  presente  programación  foi  o  centro  no  que  se  ía
implementar: as características do mesmo, as do seu alumnado e o seu entorno. Esta programación didáctica está
pensada para ser levada á práctica nun CEIP situado en Betanzos. Está pensada para ser levada a cabo dende a área
do Proxecto Competencial. O centro está situado nunha zona costeira, a cal conta con gran cantidade de zonas
verdes. Este centro é de liña cinco, é dicir, ten 42 unidades, sendo 11 delas de educación infantil e 31 unidades de
educación primaria.

O alumnado para o cal se elaborou dita programación atópase no primeiro curso da etapa, polo que conta con seis
anos de idade aproximadamente. Hai que destacar que dentro deste alumnado atópase alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo, para os cales se recollen nesta programación medidas específicas.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Concretar  un  plan  de  traballo  para  a
realización  dun proxecto  ou  a  resolución  dun
problema a través da definición de obxectivos e
das accións para acadalos,  tendo en conta as
necesidades da contorna.

1 1 1-5 3 1-2-3

OBX2  -  Desenvolver  o  proxecto  segundo  a
p l a n i f i c a c i ó n  p r e v i s t a  m o b i l i z a n d o
conxuntamente as competencias transversais
que se requiran.

1-3 5 3 1-3 2 3

OBX3 -  Presentar  os  resultados  asociados  ao
proxecto competencial  empregando dun xeito
respectuoso  estratexias  e  ferramentas  de
comunicación adecuadas cunha linguaxe verbal
e  corporal  positiva,  control  das  emocións
negativas e, de ser o caso, co uso de recursos
informáticos e audiovisuais.

1-5 3 3 2-3 1-3 3-4
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XDescubrimos os sentimentos1 10
Análise e aplicación na vida cotiá dos
diferentes sentimentos que nos abordan a
diario.

20

Son mais feliz X2 10
Identificar os sentimentos que nos axudan
a unha boa relación cos demais de
igualdade, respecto e aceptación.

30

XA miña vida cambia3 15
Ser quen de solucionar os problemas,
xestionando os sentimentos dun xeito
positivo.

50

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Descubrimos os sentimentos

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Recoñecer a importancia da cultura
popular e a tradición galega.

CA1.2 - Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

Seleccionar recursos e materiais para a
realización dos modelos.

CA1.3 - Identificar e seleccionar a información que se
precisa.

Identificar, seleccionar e analizar a
información necesaria para a realización
do proxecto.

CA1.4 - Realizar, de xeito guiado, a secuencia e a
temporalización das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

Temporalizar as distintas fases do
proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Solventar incidencias que poidan xurdir.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.
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2

Título da UDUD

Son mais feliz

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Executar as actuacións planificadas.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Aplicar os coñecementos axeitados.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Empregar recursos e materiais
necesarios.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Resolver as incidencias xurdidas.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

 Valorar os resultados logrados.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

3

Título da UDUD

A miña vida cambia

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presentar a campaña publicitaria.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica axeitadas.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Potenciar as emocións positivas na
exposición.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Empregar recursos dixitais na
presentación do proxecto.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Ao longo de todo o curso levarase a cabo o seguinte proxecto: "Descubrindo os nosos sentimentos".

As actividades propostas ao longo do curso están dirixidas a reforzar os aspectos máis transversais do currículo,
favorecendo a interdisciplinariedade e a conexión entre os distintos tipos de coñecemento.
O proxecto será realizado en grupos de traballo cooperativo,  nos cales cada alumna ou alumno adopta un rol
concreto e asume tarefas individuais que integrarán o resultado final do proxecto.

Neste proxecto, trabállanse as todas as competencias clave contribuindo interdisciplinarmente as seguintes áreas:
- Lingua Castelá (expresión oral e escrita, comprensión da información, lectura de textos...)
- Lingua Galega (expresión oral e escrita, comprensión da información, lectura de textos...)
- Ciencias Sociais (espazos e lugares da contorna, momentos históricos, antropoloxía...)
- Educación en Valores Cívivos e Éticos (comportamento social, respecto á cultura propia...)
- Educación Plástica e Visual (deseño do formato de presentación do proxecto)
- Música e Danza (buscas de información en rede, presentación dixital do proxecto)

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Caderno de debuxo

Caderno de aula

Lapis, pinturas, gomas, tesoiras...

Pegamento, grampas...

O espazo habitual no que se desenvolverán as clases consiste nunha aula convenientemente equipada cun encerado
dixital e outro tradicional, dispoñendo o alumnado de pupitres individuais, o que facilitará os necesarios cambios na
súa distribución para o traballo grupal.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao inicio de curso, nas primeiras sesións, realizarase unha proba inicial baseada en competencias clave. O seu
obxectivo  é  facilitar  información  sobre  distintos  aspectos  do  alumnado,  tales  como  posibles  dificultades  de
aprendizaxe ou capacidades por riba da media do grupo. Dita información servirá para programar as adaptacións
precisas, así como as actividades de reforzo e ampliación no caso de ser necesarias. Os resultados de dita proba
daranse a coñecer durante unha reunión establecida polo centro ao inicio do curso e na que se atopará a totalidade
da xunta avaliadora. En función dos resultados obtidos, e sempre coa intervención do Departamento de Orientación
levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

30

UD 3

50

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A nota final, ao tratarse dunha avaliación continua, será a obtida no terceiro trimestre.
A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte porcentaxe:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación 20%, nota 2ª avaliación 30%, nota 3ª avaliación 50%.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

No caso de que un alumna/o non realice as tarefas asignadas ou non cooperede adecuadamente no grupo de traballo
dificultando o desenvolvemento do proxecto, terá que realizar tarefas específicas e pautadas para traballar diferentes
aspectos relacionados con este proxecto.
A nota calcularase en función a unha rúbrica na que se avalían distintos apectos tales como presentación da tarefa,
orde, limpeza...

A nota de dita rúbrica representará a nota da avaliación parcial correspondente.

6. Medidas de atención á diversidade

Para os alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoio Educativo serán deseñadas de xeito específico de modo
que se facilite o desempeño do seu rol no proxecto. Do mesmo modo, prestaráselle unha maior atención na aula e
nas acividades fóra da aula, estando pendentes en todo momento do seu desempeño así como da consecución das
súas tarefas individuais. Todo isto sen prexuízo de que a medida que avance o curso poida detectarse a necesidade
deste tipo de actividades individualizadas noutros alumnos/as establecéndose, de ser o caso, os necesarios reforzos
educativos.

Por outra banda, tamén están previstas actividades de ampliación para aquel alumnado que presente un maior ritmo
de aprendizaxe. Tratarase de actividades motivadoras, que en todo caso vaian máis aló dos xa afianzados mínimos
da materia  e que supoñan un maior  desafío  na busca de información,  así  como a interrelación dos diferentes
contidos.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - Comprensión da
Lectura X X X

ET.2 - Expresión Oral e
Escrita X X X

ET.3 - Comunicación
Audiovisual X X X

ET.4 - Competencia Dixital X X X

ET.5 - Fomento da
Creatividade, do Espírito
Crítico e Científico

X X X

Observacións:
No deseño de actividades á hora de traballar en grupo:
- Fomentaranse de maneira transversal a igualdade entre mulleres e homes, a educación para a saúde, incluída a
afectivo-sexual, a formación estética, a educación para a sustentabilidade e o consumo responsable, o respecto
mutuo e a cooperación entre iguais.
- Promoverase a aprendizaxe da prevención e da resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida
persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e a consideración polas vítimas do terrorismo, e a
prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
- Evitaranse os comportamentos, os estereotipos e os contidos sexistas, así como os que supoñan discriminación
por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.
- Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espíritu
emprendedor y a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o
traballo en equipo, a confianza nun mesmo/a e o sentido crítico.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Difusión informativa do proxecto.Participación na semana cultural.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuación do nivel de dificultade ás necesidades do alumnado

Participación activa de todo o alumnado

Adecuación á temporalización das unidades didácticas
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Apoio e implicación por parte das familias no traballo do alumnado

Toma de medidas de atención á diversidade para atender ao alumnado con NEAE no deseño das actividades

Utilización de distintas estratexias metodolóxicas en función das unidades didácticas

Utilización dos distintos instrumentos de avaliación

Eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación

Estes indicadores de logro pretenden avaliar aspectos como a adecuación da proposta educativa ás características do
grupo, a idoneidade das etodoloxías empregadas en cada momento, o grao de participación de alumnado e familias
no proceso de ensino ou a adecuada resposta ás necesidades específicas do alumnado.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A  principal  referencia  da  que  se  disporá  para  este  procedemento  de  seguimento  e  autoavaliación  será  a
temporalización definida ao inicio do curso, debéndose analizar de xeito periódico se o programado se corresponde
coas necesidades do alumnado, de modo que o desenvolvemento das unidades didácticas siga o calendario previsto.
O documento elaborado para levar dito seguimento constituirase como un caderno de traballo na aula. Neste caderno
do profesor, reflectirase o desenvolvemento efectivo das sesións, facendo fincapé no aproveitamento destas e dos
recursos dispoñibles.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Desde a Relixión Católica pretendemos contribuír á formación integral do alumno, desenvolvendo especialmente a
súa capacidade transcendente, facilitándolle unha proposta de sentido para a súa vida e iluminando o fundamento
daqueles valores comúns que fan posible unha convivencia libre, pacífica e solidaria.

É propio da ensinanza relixiosa a súa preocupación pola calidade da educación que se imparte desde a infancia.
Nesta  idade  tan  crucial  para  o  posterior  desenvolvemento  da  súa  personalidade,  é  cando  o  neno  comeza  a
comprender o mundo que o rodea e a relacionarse con el. Neste proceso, que se desenvolve no seo da familia, o
afectivo exerce un papel relevante e constitúese en camiño para a aprendizaxe.

Esta programación está pensada para levar a cabo co alumnado de 1º de E.Primaria CEIP Francisco Vales Villamarín
de Betanzos, con distintos niveis socioeconómicos e algúns con dificultades de aprendizaxe. Dotado con pantalla
dixital na aula e Biblioteca no centro.

Coa incorporación da área de Relixión ao currículo de Educación Primaria,  a lexislación educativa en España é
coherente coa Declaración Universal  dos Dereitos Humanos de 1948, que recoñece o dereito de todos a unha
educación integral e o dereito preferente das familias para elixir o tipo de educación que haberá de darse aos seus
fillos e fillas. Estes dereitos e liberdades fundamentais están así recoñecidos no Pacto Internacional de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais de 1966 e a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea do 2000. A Lei
Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación,
ademais,  no primeiro apartado do seu artigo único, asegurou o cumprimento efectivo dos dereitos da infancia
segundo o establecido na Convención sobre os Dereitos do Neno. Son referencias básicas do dereito internacional
ratificadas polo Estado español. Cumprise así o establecido na Constitución española de 1978 no seu Título primeiro
sobre dereitos e liberdades fundamentais, no referido á liberdade relixiosa e o dereito á educación.

Neste marco, o ensino da Relixión Católica proponse como área curricular de oferta obrigatoria para os centros
escolares  e  de  libre  elección  para  as  familias.  Forma  parte  da  proposta  educativa  necesaria  para  o  pleno
desenvolvemento da personalidade dos alumnos e alumnas. Coa súa identidade e natureza, a área de Relixión
Católica, en liña cos fins propios da Educación Primaria, favorece o proceso educativo do alumnado, contribuíndo á
súa formación integral e ao pleno desenvolvemento da súa personalidade. Propón, especificamente, contribuír á
autonomía  persoal  e  ao  proxecto  vital,  con  liberdade e  responsabilidade,  en  diálogo  coa  antropoloxía  cristiá.
Responde á necesidade de comprender e mellorar a nosa tradición cultural, as súas expresións e significado, en
contextos plurais e diversos. E complementa a necesaria educación en valores humanos e cristiáns que orienta o
despregamento dunha identidade persoal autónoma e asertiva e á súa inserción nas contornas comunitarias de
pertenza.

Esta área na escola caracterízase polas súas contribucións educativas expostas en liña cos obxectivos,  fins  e
principios xerais e pedagóxicos do conxunto da etapa, tamén coas competencias clave. Coas aprendizaxes do
currículo, inspirados na antropoloxía cristiá, enriquécese o proceso formativo dos nenos e nenas, se así o elixiron as
súas familias: accédese a aprendizaxes culturais propios da tradición relixiosa e da contorna familiar que contribúen a
madurar a identidade persoal; a aprendizaxes de hábitos e valores, necesarios para a vida individual e social; e a
aprendizaxes vitais que dan sentido humano e cristián á vida e forman parte do necesario crecemento interior. Estas
achegas do currículo de Relixión Católica, á luz da mensaxe cristiá, responden a un compromiso de promoción
humana coa inclusión de todos, fortalecen o poder transformador da escola e supoñen unha contribución propia ao
perfil de saída do alumnado ao termo do ensino básico.

O currículo da área de Relixión Católica é resultado do diálogo da Teoloxía, fonte epistemológica que proporciona os
saberes básicos esenciais para unha formación integral na escola inspirada na visión cristiá da vida, con outras fontes
curriculares, especialmente a psicopedagóxica, que orientan o necesario proceso educativo na Educación Primaria. O
deseño curricular da área de Relixión Católica tivo en conta o contexto global que está a vivir a educación nas
primeiras décadas do século XXI: dialogou co marco europeo de educación nas súas competencias clave de 2018 e
quere  integrarse  no  seu  horizonte  de  2025,  deixouse  interpelar  pola  sensibilidade  dos  obxectivos  de
desenvolvemento sostible e a cidadanía global e intercultural, e tivo en conta a oportunidade de reimaxinar os
futuros  da  educación  dando  prioridade  o  aprender  a  ser  e  a  vivir  cos  outros.  Á  vez,  deixouse  afectar  polos
compromisos do Pacto Educativo Global, promovido pola Igrexa católica, que subliña a centralidade da persoa nos
procesos educativos, a escoita das novas xeracións, a acollida de todas as realidades persoais e culturais, a
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promoción da muller, a responsabilidade da familia, a educación para unha nova política e economía e o coidado da
casa común. Especialmente, o noso currículo ábrese ás iniciativas eclesiais da Misión 4.7, sobre a ecoloxía integral, e
do Alto Comisionado para a Fraternidade Humana conformado por diversas relixións para construír a casa común e a
paz mundial. Desta maneira, o ensino da relixión católica, mantendo a súa peculiaridade e a esencia do diálogo fe-
cultura  e  fe-razón que a  caracterizou na democracia,  acolle  os  signos  dos  tempos e  responde os  desafíos  da
educación neste século XXI.

A estrutura do currículo de Relixión Católica intégrase no marco curricular da nova ordenación, e é análoga ás das
outras áreas e materias escolares, contribuíndo como estas a o desenvolvemento das competencias clave a través
dunha achega específica. É un currículo aberto e flexible para facilitar a súa programación nas diferentes contornas e
centros educativos.

Exponse, en primeiro lugar, as seis competencias específicas propias da área de Relixión Católica. Son comúns para
todas as etapas, propoñen gradualmente aprendizaxes de carácter cognitivo, instrumental e actitudinal; e permiten o
desenvolvemento  das  competencias  clave  en  Educación  Primaria.  Algunhas  competencias  específicas  están
centradas na formación da identidade persoal, cultivan as dimensións emocionais e afectivas e promoven que cada
alumno e alumna conforme con autonomía, liberdade e empatía o seu proxecto vital, inspirado pola antropoloxía
cristiá. Outras subliñan a dimensión social e cultural, necesaria para o despregamento da personalidade individual e a
construción responsable e creativa das contornas socioculturais desde a mensaxe cristiá de inclusión e fraternidade.
E outras propoñen a visión cristiá da vida, o coñecemento de Xesucristo e da Iglesia, e contribúen a unha síntese da
fe cristiá capaz de dialogar con outros saberes e disciplinas escolares.

En segundo lugar, propóñense os criterios de avaliación que están directamente relacionados coas competencias
específicas.

En terceiro lugar, propóñense os saberes básicos necesarios para alcanzar a proposta formativa da área de Relixión
Católica.  Estes  saberes,  que  derivan  especificamente  do  diálogo  da  Teoloxía  e  a  Pedagoxía,  constitúen  os
coñecementos, destrezas e actitudes necesarios para o logro das competencias específicas.
No currículo,  os saberes básicos preséntanse organizados en tres bloques.  O primeiro bloque xira en torno ao
descubrimento da vida e da autonomía persoal, á luz da mensaxe cristiá, que se enriquece con valores de liberdade,
responsabilidade, comunicación das emocións e ideas propias. O segundo bloque expón o coñecemento da contorna,
o encontro cos outros e o coidado dun mesmo e dos demais para crecer en harmonía e comuñón. O terceiro bloque
facilita a comprensión da tradición social e a identidade cultural para aprender a vivir con outros, a respectar a
natureza, construír contornas inclusivas e diversas e construír a casa común. Todos os saberes exponse cun sentido
aberto para facilitar a súa adaptación ao contexto.

Finalmente, as orientacións metodolóxicas e para a avaliación da área de Relixión Católica establecen unha proposta
didáctica en liña coas outras áreas da etapa e as situacións de aprendizaxe. A súa programación constitúe unha
oportunidade para incorporar as realidades máis próximas dos centros educativos e da contorna, para expor a
programación didáctica  da área de Relixión  Católica  en proxectos  e  ámbitos  máis  globalizados.  As  propostas
metodolóxicas de aprendizaxe cooperativa, aprendizaxe baseada en proxectos e por ámbitos curriculares que poidan
realizarse facilitarán un acceso máis inclusivo e universal á aprendizaxe

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Descubrir,  identificar  e  expresar  os
elementos crave da dignidade e a  identidade
persoal en situacións vitais próximas, a través
de biografías inspiradoras e relatos bíblicos de
alcance antropolóxico,  para ir  conformando a
propia  identidade  e  as  súas  relacións  con
autonomía, responsabilidade e empatía.

1-3 1-4 1-2-5 2-3 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Descubrir,  recoñecer  e  estimar  a
dimensión  socioemocional  expresada  na
participación  en  diferentes  estruturas  de
pertenza, desenvolvendo destrezas e actitudes
sociais tendo en conta algúns principios xerais
da ética cristiá, para a mellora da convivencia e
a sustentabilidade do planeta.

2-5 3 5 3 3 1-2-4 1

OBX3 -  Identificar  e  interpretar  as  situacións
que prexudican ou melloran a boa convivencia,
analizándoas coas claves persoais e sociais da
proposta cristiá,  para fomentar  o crecemento
mora l ,  a  cooperac ión  cos  demais  e  o
desenvolvemento de valores orientados ao ben
común.

1-5 3 1 3 3-4 1 3

OBX4  -  Comprender  e  admirar  o  patrimonio
cultural  nalgunhas  das  súas  expresións  máis
significativas,  gozando da súa contemplación,
analizando  o  universo  simbólico  e  vital  que
transmiten,  para  valorar  a  propia  identidade
cultural,  promover  o  diálogo  intercultural  e
xerar creacións artísticas.

4 3 2-3 3 1-2-4

OBX5  -  Explorar,  desenvolver  e  apreciar  a
propia  interioridade  e  experiencia  espiritual,
recoñecéndoa nas  propias  emocións,  afectos,
símbolos e crenzas, coñecendo a experiencia de
personaxes  relevantes  da  tradición  xudeu
cristián  e  doutras  relixións,  para  favorecer  o
autocoñecemento  persoal ,  entender  as
vivencias dos outros e promover o diálogo e o
respecto  entre  as  diferentes  tradicións
relixiosas.

1 1-3-5 3 2 1-3

OBX6  -  Comprender  os  contidos  básicos  do
cristianismo,  valorando  a  súa  contribución  á
sociedade, para dispoñer dunha síntese persoal
que permita dialogar, desde a propia identidade
social e cultural, con outras tradicións relixiosas
e áreas de coñecemento.

2-3 4 1 4-5 1-4 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XCoñezo novos amigos!1 3

Traballamos a volta ao cole, as rutinas
semanais e obrigacións do día a día
descubrindo personaxes da Biblia
interesantes e que hoxe en día son actuais
e servirán de exemplo para a nosa vida

8

XSíntome querid@ e coidad@!2 4

Agradecemos ter a sorte de pertencer a
distintas estruturas sociais (ter unha
familia, unha escola á que asistir e que
comparto con un grupos de amigos/as,
unha parroquia da que formo parte...) Son
responsable. Meus dereitos e deberes como

12
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XSíntome querid@ e coidad@!2 4persoa 12

XDeus regálanos a natureza.3 4

Na nosa casa común, a Creación, somos
todos iguais e debemos coidarnos e coidar
a Natureza. Traballamos a resolución de
conflitos. Buscamos no santoral o nome do
Santo de cada un de nós.

12

XXesús nace hoxe..4 5

Un dialogo universal, como expresión da
representación do tempo de Nadal.
Símbolos do Nadal. Traballamos a
creatividade a partir de relatos biblicos.

Elaboración de manualidades propias
destas datas (Belén)

14

Xesús crece feliz. X5 5

Nesta unidade traballaremos o coidado da
nosa casa común, coma o grande agasallo
que nos deixou Deus Pai para nosa
felicidade e a relación do seu coidado coa
Paz,
. Lecturas de fragmentos sobre Xesús no
patio para gozar da beleza da natureza

14

Xesús danos a súa vida. X6 5

Descubrimos coma os cristiáns expresamos
nosa fe con diferentes tradicións na
Semana Santa e na Pascua e, algunhas
expresións artísticas. E, que celebramos
diferentes festas que reflexan distintos
momentos da vida de María e que
emocións cremos que sentiría María en
distintas situacións da vida de Xesús
Busca do tesouro. Xogo no patio para
preparar a Semana Santa e a Pascua

14

XA Biblia, un libro sagrado con
moito por descubrir!7 5

Valoramos a Biblia como libro sagrado que
nos invita a achegarnos a un montón de
narracións de distintos momentos da
Historia e a relación do ser humano con
Deus. Xesús como centro da mensaxe da
Biblia

14

XSomos unha familia.8 4

A grande familia da Igrexa. Festas mais
importantes na Igrexa.

Mensaxes de fin de curso.
Saídas ao patio que faremos con obxectivo
de admirar a beleza do mundo que nos
rodea e ler distintos textos

12

13/01/2023 09:24:55 Páxina 31de6



3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Coñezo novos amigos!

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza

CA1.2 - Recoñecer algunhas das características que
definen a autonomía persoal, desenvolvendo un
autoconcepto axustado e unha autoestima saudable,
para a propia aceptación persoal e para integrarse
nos grupos de pertenza con asertividade e
responsabilidade, á luz do Evanxeo.

É quen de respectar a seus amigos e
recoñecer seus erros

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Empatiza cos compañeiros/as que o están
a pasar mal

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

É quen de dar significado ao que está a
aprender

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica a Xesús coma o protagonista da
mensaxe de Amor dos cristiáns

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.
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Contidos

- Análise e expresión da mensaxe cristiá na música, as artes e outras manifestacións culturais e tradicións da
contorna.

- Recoñecemento da Biblia, Palabra de Deus na vida da Iglesia, como libro sacro do cristianismo.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Hábitos e valores de respecto á natureza como creada por Deus.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

2

Título da UDUD

Síntome querid@ e coidad@!

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza

CA1.2 - Recoñecer algunhas das características que
definen a autonomía persoal, desenvolvendo un
autoconcepto axustado e unha autoestima saudable,
para a propia aceptación persoal e para integrarse
nos grupos de pertenza con asertividade e
responsabilidade, á luz do Evanxeo.

É quen de respectar a seus amigos e
recoñecer seus erros desenvolvendo un
autoconcepto  axustado

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás

CA1.4.1. - Recoñecer que palabras, xestos e accións
son mais axeitadas para colaborar coa mellora da
convivencia e sustentabilidade do lugar onde
vivimos

É consciente de que hai palabras, xestos
e algunhas accións que melloran a
convivencia e embelecen o lugar onde
vivimos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Empatiza cos compañeiros/as que o están
a pasar mal

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica a Xesús coma o protagonista da
mensaxe de Amor dos cristiáns

Baleiro 0
CA1.4 - Apreciar e mostrar actitudes de respecto,
mediación e coidado do próximo e da natureza,
derivadas da análise das palabras e accións de
Xesús de Nazaret.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Grupos de pertenza: diferenzas e relación con Xesús de Nazaret.

- A familia e a incorporación á vida social na visión cristiá.

- Aprecio de momentos de silencio, interiorización e contemplación.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.
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Contidos

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Hábitos e valores de respecto á natureza como creada por Deus.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

3

Título da UDUD

Deus regálanos a natureza.

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza
e relacionalo con algunha acción

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás  nos
grupos aos que pertence

CA1.4.1. - Recoñecer que palabras, xestos e accións
son mais axeitadas para colaborar coa mellora da
convivencia e sustentabilidade do lugar onde
vivimos

É consciente de que hai palabras, xestos
e algunhas accións que melloran a
convivencia e embelecen o lugar onde
vivimos

CA1.5 - Visualizar e identificar que situacións cotiás
promoven unha convivencia pacífica, a través de
escóitaa e análise de relatos bíblicos, para aprender
a resolver pacífica e inclusivamente os conflitos.

Escoita e resolve pacíficamente os
conflictos que xurden entre os
compañeiros/as

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Describe situacións próximas e empatiza
cos compañeiros/as que o están a pasar
mal

CA1.8 - Descubrir como o pobo cristián mostra a súa
fe na vida diaria en diferentes festas e
manifestacións relixiosas, comprendendo o vínculo
que as une ao Evanxeo e a súa actualización na
comunidade cristiá.

Descubre a riqueza cultural das
celebracións cristiás como expresión de
identidade cultural da nosa sociedade

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

É quen de dar significado ao que está a
aprender e tenta aplicalo a contextos
propios e dos outros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica a Xesús coma o protagonista da
mensaxe de Amor dos cristiáns

Baleiro 0
CA1.4 - Apreciar e mostrar actitudes de respecto,
mediación e coidado do próximo e da natureza,
derivadas da análise das palabras e accións de
Xesús de Nazaret.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Grupos de pertenza: diferenzas e relación con Xesús de Nazaret.

- Potenciación da propia creatividade mediante expresións artísticas que reflictan a mensaxe de diversos relatos
bíblicos.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Recoñecemento da oración como medio privilexiado de comunicación con Deus. O Painoso.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Apreciación do valor relixioso e a riqueza cultural do Nadal, Semana Santa e outras celebracións como expresión
da identidade cultural da nosa sociedade.

- Análise e expresión da mensaxe cristiá na música, as artes e outras manifestacións culturais e tradicións da
contorna.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A beleza como expresión da Creación e da experiencia relixiosa.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.
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Contidos

- Hábitos e valores de respecto á natureza como creada por Deus.

- Relatos evanxélicos de compaixón, misericordia e perdón.

- Relato de perdón (co emprego do escornabot)

- Biografías significativas que favoreceron a resolución pacífica de conflitos.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

4

Título da UDUD

Xesús nace hoxe..

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Recoñecer algunhas das características que
definen a autonomía persoal, desenvolvendo un
autoconcepto axustado e unha autoestima saudable,
para a propia aceptación persoal e para integrarse
nos grupos de pertenza con asertividade e
responsabilidade, á luz do Evanxeo.

É quen de respectar a seus amigos e
recoñecer seus erros desenvolvendo un
autoconcepto  axustado

CA1.4 - Apreciar e mostrar actitudes de respecto,
mediación e coidado do próximo e da natureza,
derivadas da análise das palabras e accións de
Xesús de Nazaret.

Mostra actitudes de respecto e coidado
do próximo e da natureza

CA1.5 - Visualizar e identificar que situacións cotiás
promoven unha convivencia pacífica, a través de
escóitaa e análise de relatos bíblicos, para aprender
a resolver pacífica e inclusivamente os conflitos.

Escoita e resolve pacificamente os
conflitos que xorden entre os
compañeiros/as

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Describe situacións próximas e empatiza
cos compañeiros/as que o están a pasar
mal

CA1.7 - Relacionar algunhas pasaxes bíblicas con
expresións artísticas, servíndose da observación e
análise, para potenciar a creatividade e a
comunicación a través de diversas linguaxes.

Servíndose da observación relaciona
algunhas pasaxes Bíblicas empregando o
Ozobot

CA1.8 - Descubrir como o pobo cristián mostra a súa
fe na vida diaria en diferentes festas e
manifestacións relixiosas, comprendendo o vínculo
que as une ao Evanxeo e a súa actualización na
comunidade cristiá.

Descubre a riqueza cultural do Nadal e
outras celebracións como expresión de
identidade cultural

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

É quen de dar significado ao que está a
aprender e tenta aplicalo a contextos
propios e dos outros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica a Xesús coma o protagonista da
mensaxe de Amor dos cristiáns

CA1.12 - Valorar a Biblia como libro sacro e como
narración do encontro de Deus coa humanidade,
descubrindo o seu lugar na comunidade cristiá e na
cultura.

Gusta das narracións da Biblia

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Vivencias e sentimentos da experiencia interior e da corporalidade.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Grupos de pertenza: diferenzas e relación con Xesús de Nazaret.

- A familia e a incorporación á vida social na visión cristiá.

- Potenciación da propia creatividade mediante expresións artísticas que reflictan a mensaxe de diversos relatos
bíblicos.

- Aprecio de momentos de silencio, interiorización e contemplación.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Apreciación do valor relixioso e a riqueza cultural do Nadal, Semana Santa e outras celebracións como expresión
da identidade cultural da nosa sociedade.

- Expresa vocabulario do Nadal, Semana Santa e Pascua, en Inglés

- Análise e expresión da mensaxe cristiá na música, as artes e outras manifestacións culturais e tradicións da
contorna.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- A alianza de Deus co pobo de Israel e o seu proxecto de humanidade.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A Igrexa como familia que vive e celebra a Boa Noticia anunciada por Xesús de Nazaret.

- A Biblia como fonte de inspiración artística ao longo da historia.
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Contidos

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

5

Título da UDUD

Xesús crece feliz.

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza
e relacionalo con algunha acción

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás nos
grupos aos que pertence

CA1.4.1. - Recoñecer que palabras, xestos e accións
son mais axeitadas para colaborar coa mellora da
convivencia e sustentabilidade do lugar onde
vivimos

É consciente de que hai palabras, xestos
e algunhas accións que melloran a
convivencia e embelecen o lugar onde
vivimos.

CA1.5 - Visualizar e identificar que situacións cotiás
promoven unha convivencia pacífica, a través de
escóitaa e análise de relatos bíblicos, para aprender
a resolver pacífica e inclusivamente os conflitos.

Escoita e resolve pacificamente os
conflitos que xorden entre os
compañeiros/as

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Describe situacións próximas e empatiza
cos compañeiros/as que o están a pasar
mal

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

É quen de dar significado ao que está a
aprender e tenta aplicalo a contextos
propios e dos outros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

Baleiro 0
CA1.4 - Apreciar e mostrar actitudes de respecto,
mediación e coidado do próximo e da natureza,
derivadas da análise das palabras e accións de
Xesús de Nazaret.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Potenciación da propia creatividade mediante expresións artísticas que reflictan a mensaxe de diversos relatos
bíblicos.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Recoñecemento da oración como medio privilexiado de comunicación con Deus. O Painoso.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- A alianza de Deus co pobo de Israel e o seu proxecto de humanidade.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A beleza como expresión da Creación e da experiencia relixiosa.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Hábitos e valores de respecto á natureza como creada por Deus.
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Contidos

- Relatos evanxélicos de compaixón, misericordia e perdón.

- Biografías significativas que favoreceron a resolución pacífica de conflitos.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

6

Título da UDUD

Xesús danos a súa vida.

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza e relacionalo con algunha
acción que favoreza a súa autonomía e
responsabilidade no grupo-clase

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás nos
grupos aos que pertence

CA1.6 - Describir algunhas situacións próximas de
desamparo, fraxilidade e vulnerabilidade,
empatizando coas persoas desfavorecidas e
recoñecendo a preferencia de Xesús de Nazaret
polos que máis sofren.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás nos
grupos aos que pertence

CA1.8 - Descubrir como o pobo cristián mostra a súa
fe na vida diaria en diferentes festas e
manifestacións relixiosas, comprendendo o vínculo
que as une ao Evanxeo e a súa actualización na
comunidade cristiá.

Descubre a riqueza cultural da Semana
Santa e outras celebracións como
expresión da identidade cultural da nosa
sociedade

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula e
é quen de recoñecelas nos seus
compañeiros

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.12 - Valorar a Biblia como libro sacro e como
narración do encontro de Deus coa humanidade,
descubrindo o seu lugar na comunidade cristiá e na
cultura.

Gusta de ler as narracións da Biblia

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Vivencias e sentimentos da experiencia interior e da corporalidade.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Grupos de pertenza: diferenzas e relación con Xesús de Nazaret.

- A familia e a incorporación á vida social na visión cristiá.

- Potenciación da propia creatividade mediante expresións artísticas que reflictan a mensaxe de diversos relatos
bíblicos.

- Aprecio de momentos de silencio, interiorización e contemplación.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Recoñecemento da oración como medio privilexiado de comunicación con Deus. O Painoso.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Apreciación do valor relixioso e a riqueza cultural do Nadal, Semana Santa e outras celebracións como expresión
da identidade cultural da nosa sociedade.

- Expresa vocabulario do Nadal, Semana Santa e Pascua, en Inglés

- Análise e expresión da mensaxe cristiá na música, as artes e outras manifestacións culturais e tradicións da
contorna.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A Igrexa como familia que vive e celebra a Boa Noticia anunciada por Xesús de Nazaret.

- A Biblia como fonte de inspiración artística ao longo da historia.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Relatos evanxélicos de compaixón, misericordia e perdón.

- Relato de perdón (co emprego do escornabot)

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.
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7

Título da UDUD

A Biblia, un libro sagrado con moito por descubrir!

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Observar nos relatos e personaxes bíblicos
valores fundamentais do ser humano,
relacionándoas co desenvolvemento da súa
autonomía e responsabilidade no grupo-clase.

É quen de destacar nun relato dun
personaxe bíblico que valor humano o
caracteriza e relacionalo con algunha
acción que favoreza a súa autonomía e
responsabilidade no grupo-clase

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás nos
grupos aos que pertence e mesmo de
outras relixións

CA1.5 - Visualizar e identificar que situacións cotiás
promoven unha convivencia pacífica, a través de
escóitaa e análise de relatos bíblicos, para aprender
a resolver pacífica e inclusivamente os conflitos.

Escoita e resolve pacificamente os
conflitos que xorden entre os
compañeiros/as

CA1.7 - Relacionar algunhas pasaxes bíblicas con
expresións artísticas, servíndose da observación e
análise, para potenciar a creatividade e a
comunicación a través de diversas linguaxes.

Servíndose da observación relaciona
algunhas pasaxes Bíblicas empregando o
Ozobot

CA1.8 - Descubrir como o pobo cristián mostra a súa
fe na vida diaria en diferentes festas e
manifestacións relixiosas, comprendendo o vínculo
que as une ao Evanxeo e a súa actualización na
comunidade cristiá.

Descubre a riqueza cultural das
celebracións cristiás como expresión de
identidade cultural da nosa sociedade

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

Descubre a riqueza cultural das
celebracións cristiás como expresión de
identidade cultural da nosa sociedade

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula e
é quen de recoñecelas nos seus
compañeiros

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula

CA1.12 - Valorar a Biblia como libro sacro e como
narración do encontro de Deus coa humanidade,
descubrindo o seu lugar na comunidade cristiá e na
cultura.

Gusta de visualizar narraciós e historias
da Biblia

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.
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Contidos

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Recoñecemento da oración como medio privilexiado de comunicación con Deus. O Painoso.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Recoñecemento da Biblia, Palabra de Deus na vida da Iglesia, como libro sacro do cristianismo.

- A alianza de Deus co pobo de Israel e o seu proxecto de humanidade.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A Biblia como fonte de inspiración artística ao longo da historia.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Relatos evanxélicos de compaixón, misericordia e perdón.

- Biografías significativas que favoreceron a resolución pacífica de conflitos.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

8

Título da UDUD

Somos unha familia.

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Recoñecer algunhas das características que
definen a autonomía persoal, desenvolvendo un
autoconcepto axustado e unha autoestima saudable,
para a propia aceptación persoal e para integrarse
nos grupos de pertenza con asertividade e
responsabilidade, á luz do Evanxeo.

É quen de respectar as persoas do seu
entorno e recoñecer seus erros
desenvolvendo un autoconcepto
axustado e unha autoestima saudable

CA1.3 - Recoñecer os vínculos e relacións cos grupos
de pertenza, comparándoos cos de Xesús de
Nazaret, identificando hábitos e principios que
axudan a xerar un clima de afectividade, respecto,
solidariedade e inclusión.

Identifica hábitos que xeran un clima
positivo e mantén unha actitude de
respecto cara as costumes cristiás nos
grupos aos que pertence e mesmo de
outras relixións
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4.1. - Recoñecer que palabras, xestos e accións
son mais axeitadas para colaborar coa mellora da
convivencia e sustentabilidade do lugar onde
vivimos

É consciente de que hai palabras, xestos
e algunhas accións que melloran a
convivencia e embelecen o lugar onde
vivimos

CA1.5 - Visualizar e identificar que situacións cotiás
promoven unha convivencia pacífica, a través de
escóitaa e análise de relatos bíblicos, para aprender
a resolver pacífica e inclusivamente os conflitos.

Escoita e resolve pacificamente os
conflitos que xorden entre os
compañeiros/as

CA1.8 - Descubrir como o pobo cristián mostra a súa
fe na vida diaria en diferentes festas e
manifestacións relixiosas, comprendendo o vínculo
que as une ao Evanxeo e a súa actualización na
comunidade cristiá.

Descubre a riqueza cultural das
celebracións cristiás como expresión de
identidade cultural da nosa sociedade

CA1.9 - Tomar conciencia da propia interioridade a
través de narracións e biografías cristiás
significativas, para favorecer o autocoñecemento
persoal e as vivencias dos outros.

Descubre a riqueza cultural das
celebracións cristiás como expresión de
identidade cultural da nosa sociedade

CA1.10 - Identificar as propias emocións,
sentimentos e vivencias relixiosas, compartíndoos e
recoñecéndoos no outro, tendo en conta a
experiencia de personaxes relevantes da tradición
xudeocristiana.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula e
é quen de recoñecelas nos seus
compañeiros

CA1.11 - Recoñecer que Xesús de Nazaret é o centro
da mensaxe cristiá, valorando as súas achegas para
a persoa e a sociedade en contornas diversas.

Identifica as súas emocións sentimentos e
vivencias nos textos que lemos na aula e
é quen de recoñecelas nos seus
compañeiros

Baleiro 0
CA1.4 - Apreciar e mostrar actitudes de respecto,
mediación e coidado do próximo e da natureza,
derivadas da análise das palabras e accións de
Xesús de Nazaret.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Capacidades, potencialidades e limitacións de cada ser humano.

- Vivencias e sentimentos da experiencia interior e da corporalidade.

- Valor intrínseco de toda persoa, para o cristianismo como criatura de Deus.

- Exploración de personaxes bíblicos e modelos cristiáns e a súa procura da felicidade.

- A familia e a incorporación á vida social na visión cristiá.

- Potenciación da propia creatividade mediante expresións artísticas que reflictan a mensaxe de diversos relatos
bíblicos.

- Aprecio de momentos de silencio, interiorización e contemplación.

- Expresión, empregando diversas linguaxes, da propia crenza, emocións e afectos.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.
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Contidos

- Apreciación do valor relixioso e a riqueza cultural do Nadal, Semana Santa e outras celebracións como expresión
da identidade cultural da nosa sociedade.

- Análise e expresión da mensaxe cristiá na música, as artes e outras manifestacións culturais e tradicións da
contorna.

- Valoración da importancia das celebracións relixiosas para as persoas crentes.

- Xesucristo, centro da mensaxe cristiá.

- María, a Nai de Xesús.

- A Igrexa como familia que vive e celebra a Boa Noticia anunciada por Xesús de Nazaret.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O compromiso e responsabilidade do ser humano no coidado da natureza e os seres vivos desde unha visión
cristiá.

- Gratitude cara ás persoas que nos coidan e cara a Deus Creador.

- Obras e palabras que mostran o amor de Xesús de Nazaret a todas as persoas.

- O mandamento do amor como máxima relacional do cristianismo.

- Actitudes e accións que promoven a fraternidade.

- Hábitos e valores de respecto á natureza como creada por Deus.

- Actitudes cotiás que fomentan unha convivencia pacífica.

- Respecto e valoración das emocións, crenzas, sentimentos e expresións relixiosas doutras persoas.

4.1. Concrecións metodolóxicas

O fin último da escola non pode restrinxirse á transmisión de informacións e coñecementos,  senón que ha de
provocar  o  desenvolvemento  integral.  Busca  estimular  e  acompañar  de  forma personalizada  o  crecemento  e
aprendizaxe de cada alumno/a

Coa LOMLOE promocionase unha metodoloxía que fomente a aprendizaxe competencial cun tratamento transversal
da educación en valores, do desenvolvemento sostible, da igualdade entre mulleres e homes, da igualdade de trato e
non discriminación e da prevención da violencia contra as nenas e as mulleres, do acoso e do ciberacoso escolar, así
como a cultura de paz e os dereitos humanos.

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; como docente paso a ser xestor/a
de  coñecemento  do  alumnado,  e  o  alumno/a  adquire  un  maior  grao  de  protagonismo,  para  que  adquira  as
competencias adecuadas á súa idade. Por iso partirei dos coñecementos que ten o alumnado e da súa experiencia e,
utilizarei, cando sexa posible, unha aprendizaxe por descubrimento. Prepara ao alumnado para a vida, ensinándoos a
comprender e valorar con espírito crítico.

Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se non se desenvolven todas as
capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se encontra a capacidade transcendente; por iso, debemos ter
en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a súa identidade e a dos
outros. E axudarannos a definir a predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que se
realicen estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado
chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao
longo da vida.
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Ademais,  a  aprendizaxe  competencial  en  Relixión  completarase  cunha  metodoloxía  indagativa:  con  traballo
cooperativo e interdisciplinar. Polo tanto, intentarei, establecer unha fonte de conexión entre as distintas áreas
póndome de acordo con outros mestres/as para algunhas actividades comúns e a través da realización de proxectos,
conseguir RETOS.

E, coma os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos fundamentais vinculados
a contexto real; será importante traballar a parte competencial de forma que o coñecemento se transforme en
acción, en experiencia, en vivencia e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos.
Polo tanto, nas consideracións metodolóxicas debo atender aos seguintes aspectos:

a) OS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS

1) Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. Cunha metodoloxía activa, personalizada e, inclusiva, que preste
especial atención á diversidade do alumnado e con actividades que teñan sentido para o alumnado xa que partiremos
dos problemas e as situacións reais da aula

2) Asegurar aprendizaxes dinámicas, construtivas e significativas, e globalizadoras. Que axuden a desenvolver todas
as capacidades do alumno/a: ver, xulgar e actuar correctamente sobre si mesmos, os demais, a sociedade e o medio
que os rodea.
Valorando a reflexión e o pensamento crítico do alumnado para facilitar a significatividade do aprendido e a súa
aplicabilidade á vida. E, de xeito progresivo, baseándome no principio de continuidade. Ao mesmo tempo, esíxeme
coñecer as necesidades,  intereses e o nivel  de desenvolvemento dos nenos e nenas,  preparándoos para unha
aprendizaxe ao longo de toda a vida. O aprender a aprender, desde a aprendizaxe colaborativa entre alumnado ¿
mestre/a, e desde a cooperación no traballo especialmente para a resolución de problemas que poidan xurdir na
convivencia de aula.

En reli, os alumnos/as inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da vida enraizada no profundo do
ser, irán descubríndoo nos símbolos e signos do seu contorno, no progreso do curso e na humanización consciente,
na linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación, e de forma máis concreta, na persoa de
Xesucristo  e  a  súa  presenza  na  comunidade cristiá.  Por  todo  iso,  deberán  manexar  diferentes  destrezas  que
impliquen o traballo en grupo colaborando cos seus compañeiros/as, como unha forma de vivenciar e experimentar
todo o que fai referencia ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.

3) Partindo dunha metodoloxía aberta e flexible, para favorecer que sexa unha aprendizaxe autónoma.
Baseada en proxectos. Conectada coa vida, e lúdica, que esperte o entusiasmo e interese por saber.
Moi  participativa,  e  con formas de organización que a  favorezan.  Así  penso que fomentarei  o  seu espírito  de
colaboración e responsabilidade.

4) Potenciando a actividade. Facilitando a reflexión á hora da acción e, posibilitando que o alumno/a chegue a facer
aquelas actividades que aínda non é capaz de realizar só/soa, pero si coa axuda convinte (zona de desenvolvemento
potencial) se pode. O mesmo tempo proporei maior participación dos nenos/as na aula mediante a lectura de textos
en voz alta e exposición explicativas dos seus traballos ó resto dos compañeiros e compañeiras, fomentado desde o
voluntariado.

Para todo isto:

. Partirei da avaliación inicial, específica e global. Analizarei os seus coñecementos previos.

. Motivarei adecuadamente. Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo das súas
propias experiencias. Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións e, espertando
unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender.
Para conseguilo, promoverei o interese desde a motivación, o estímulo e o traballo tanto persoal como en equipo,
base do crecemento persoal, orientando ao alumnado para que se valore a si mesmo/a, e descubra as súas aptitudes
e acepte as súas limitacións, respectando seus ritmos e estilos de aprendizaxe. Con proxectos significativos e desde a
resolución colaborativa de problemas

. Fomentarei a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos. É importante que o
alumno se implique directamente no proceso de ensino aprendizaxe, que saiba marcarse os seus propios obxectivos
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e que sexa capaz, progresivamente, de autoavaliar o seu proceso de aprendizaxe, e coa finalidade de fomentar súa
autonomía

. Un punto que considero importante é que tamén atendenderei ao seu ámbito emocional, facilitando que adquira
técnicas de autorregulación das súas propias emocións pois forma parte da súa educación integral, e promoverá o
desenvolvemento da súa correcta autoestima.

. Terei en conta as características persoais de cada alumno/a. No artigo 4, ¿Ensino básico¿ sinálase ¿Cando tal
diversidade requírao, adoptaranse as medidas organizativas, metodolóxicas e curriculares pertinentes (¿,) conforme
aos principios do Deseño universal de aprendizaxe¿.

b) O AGRUPAMENTO DOS GRUPOS
- Gran grupo.
- Pequeno grupo.
- Traballo de mesa individual...

Os  criterios  de  distribución  do  alumnado  na  aula  este  curso  tras  a  recuperación  da  pandemia  por  Covid-19,
establecereinos cada día en función de cal sexa a actividade que se desenvolva, e/ou segundo as características e
necesidades do alumnado en base a natureza disciplinar da actividade. Establecerei agrupamentos fixos e, variarán
segundo o criterio que teña establecido cada titor/a na súa aula, ou preferiblemente de xeito individual en último
caso.

c) A ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS
Adaptado aos alumnos/as. Tendo en conta as súas preferencias, características e capacidades en todo momento.
Preverei as distintas situacións xerando na aula un ambiente físico de aprendizaxe grato, afectivamente significativo
e esteticamente agradable que lle permita ao alumnado sentirse cómodo, seguro e acollido no tempo que dura cada
sesión de Relixión.

Será unha organización o mais flexible posible, dentro das condicións nas circunstancias especiais que puidesen
xurdir ao longo do curso, seguindo o indicado nos protocolos COVID, se os seguise a haber, e, adaptándome á idade,
actividade, motivación...

Pretendo que os nenos/as sexan dinámicos e se sintan motivados nas clases de Reli, tanto a nivel individual como en
grupos reducidos ou gran grupo; deste xeito se amosará a parte activa, creativa e participativa do alumnado.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material específico e convencional da aula

Material impreso

Material informático e medios audiovisuais

Material non específico: Natural /  Reciclado

Materiais diversos

Recursos persoais ou humanos

Material funxible variado
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Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de contidos, ás características e necesidades específicas de cada
contexto educativo e, especialmente ás características individuais do noso alumnado, atendendo ao artigo 4 da
LOMLOE  "Ensino  básico"  sinálase  "Cando  tal  diversidade  requírao,  adoptaranse  as  medidas  organizativas,
metodolóxicas e curriculares pertinentes conforme aos principios do Deseño universal de aprendizaxe".

Estes materiais permitirán distintos graos de uso; para iso, serán o máis diversos posible, e ofrecerán múltiples
posibilidades de utilización en función das necesidades de cada situación e momento. Entre outros, para o correcto
desenvolvemento desta programación precisaremos:

Material específico e convencional da aula: Encerado, mesas, sillas, paneis, xogos e puzles, Biblioteca de aula...

Material impreso, coma os libros: a Biblia (infantil e xuvenil), contos, cómics, libros de personaxes sagrados, xogos de
cartas (a vida de Xesús), parábolas en láminas de cores...

Material informático e medios audiovisuais.Tecnoloxía da Aprendizaxe da Información (TIC e TAC): ordenador con
conexión a internet, canón de video, páxinas web, xogos informáticos, a miña aula virtual , películas animadas do
Antigo e do Novo Testamentos..

Material non específico: Estarán presentes nas aulas elementos do medio natural e sociocultural que favorezan o
vínculo coa identidade do alumnado e creen un ambiente significativo, ademais de espertar o interese por explorar e
experimentar cos elementos que as nenas e os nenos teñen ao seu dispor. Podemos clasificalo en natural (o que
recollemos no patio, nunha saída... como pedriñas, follas, piñas para decorar nas datas de Nadal...). E, material
reciclado. Isto é material que daremos unha segunda vida reutilizándoo na aula para diferentes actividades lúdicas
dentro da nosa clase de relixión (ademais traballamos o tema transversal de educ. para o consumo e a educación
ambiental) Ex: vasos de iogur, tapas de botella, botellas de plástico pequenas, rolos de papel hixiénico... para que o
alumnado, coa nosa revisión, sexa quen de elaborar sus propios xogos ou adornos.

Materiais diversos: que se utilizarán nas ocasións que así o requira o tema a traballar, para fomentar a motivación.
Por exemplo: xornais, láminas, fotografías,...

Material funxible variado: lapis, goma de borrar, folios brancos, folios de cores, papel charol, papel de seda, papel
pinocho, cartolinas, plásticos transparentes, ceras, rotuladores, plastilina, cola, pegamento, tesoiras,...

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao comezo de curso preciso partir dos coñecementos previos que ten o meu alumnado e válome da avaliación inicial
para determinar o nivel de coñecementos previos e o grao de desenvolvemento das competencias básicas en cada
neno/a.

A avaliación inicial ao principio de cada curso, fareina con actividades lúdicas moi sinxeliñas.

Terá carácter informativo e será o referente para o desenvolvemento do currículo, así como para adoptar as medidas
de apoio, reforzo en alumnado con necesidades de atención mais específicas, e de recuperación, que considere mais
oportunas para cada alumno/a

E,  ao  comezo  de  cada  Unidade  Didáctica,  aproveitarei  para  facer  unha  avaliación  inicial  para  valorar  os
coñecementos previos dos que partimos, mediante diálogo e a través de preguntas abertas, aproveitando algunha
actividade de presentación divertida e motivadora.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

8

UD 2

12

UD 3

12

UD 4

14

UD 5

14

UD 6

14

UD 7

14

UD 8

12

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora.

A Avaliación continua: levase a cabo día a día, tanto de maneira global, da marcha da clase, como individualizada,
mediante os instrumentos: observación das actitudes dos alumnos/as, habilidades e destrezas adquiridas, traballo de
clase, seguimento do caderno, e algunha proba obxectiva. Servirá para ver se acadan obxectivos e competencias
previstos e ademais para comprobar se se segue co tema ou hai que retomar aspectos que non quedan claros

Os criterios de cualificación son os instrumentos que se utilizan para obter o resultado da cualificación do alumnado
nunha determinada avaliación.

Estes instrumentos (que establecerei con escalas de observación, rexistros, rúbricas... segundo a consecución do
logro de maior a menor grado) permitiranme recoller información relevante sobre os resultados de aprendizaxe e en
base aos seguintes criterios de cualificación:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a) Parte actitudinal: 45%
Aproveitamento do tempo.
Esforzo e participación con interese en cada sesión.
Respecto aos mestres/as e aos compañeiros/as
Respecto ás normas de funcionamento na clase.
Atende e participa nas explicacións.
Responde as preguntas orais / escritas (competencia en comunicación lingüística)

b) Parte conceptual. Análise das producións individuais: 15%
O traballo está completo e corrixido. Presentación e limpeza.
Realización das tarefas e actividades cumprindo as normas da clase (plásticas, escritas, orais..)

c) Parte procedimental (actividades mais prácticas): Manualidades, xogos, actividades coas novas tecnoloxías
(competencia dixital): 40%
Con boa actitude, traballo, esforzo, motivación...
Móstrase con interese por facer actividades novas e de distinta índole...

Cos resultados obtidos dos instrumentos que medimos na avaliación asignarase unha cualificación.
O método de avaliación será o de avaliación continua, como xa comentei con anterioridade, onde o alumno/a será
avaliado constantemente. Desta avaliación xurdirán as diferentes cualificacións por trimestre e a final.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:
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O alumnado que precise recuperar, recibirá os apoios necesarios para recuperar as aprendizaxes que non alcanzase
con pautas que faciliten a recuperación e o progreso na aprendizaxe con xogos e con propostas sinxelas de reforzo...

Tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, adecuadas e personalizadas para atender o desfasamento curricular ou
as dificultades de aprendizaxe do alumno ou alumna, solicitarei axuda ao equipo de orientación do centro e ao titor/a
do alumno/a para organizar un plan específico de reforzo para que, durante o resto de curso, poida alcanzar o grao de
adquisición das competencias correspondentes.

6. Medidas de atención á diversidade

De forma xenérica, podemos dicir que no artigo 75 da LOMLOE se indica a necesidade de actuar baixo o prisma da
inclusión e atención á diversidade en todos os ámbitos educativos.

Nesta etapa porase especial énfase na atención individualizada aos alumnos, na realización de diagnósticos precoces
e  no  establecemento  de  mecanismos  de  apoio  e  reforzo  para  evitar  a  repetición  escolar,  particularmente  en
contornas socialmente desfavorecidas. Nas devanditas contornas as Administracións procederán a un axuste das
cocientes(ratios) alumno/unidade como elemento favorecedor destas estratexias pedagóxicas.

O principio de heteroxeneidade comporta a existencia de distintos ritmos e niveis de aprendizaxe nunha mesma clase
polo que o respecto e a atención á diversidade son fundamentais.

A finalidade de atender á diversidade é garantir un adecuado desenvolvemento do alumnado en función das súas
necesidades educativas.

Ao comezo do curso realizaremos unha proba de avaliación inicial que nos permitirá detectar se temos alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo.

Dependendo do tipo de necesidades poderemos establecer distintas medidas de atención á diversidade como son o
reforzo, o apoio ou a adaptación curricular que será deseñada especificamente para cada alumno en coordinación co
titor/a, o departamento de orientación e o resto dos profesores que lle imparten clase.
No curso académico 2022/2023, na área de relixión católica hai 2 nenos en 1ºEd.primaria con n.e.e asociadas a TEA
que precisan unha ADAPTACIÓN CURRICULAR.

Ao longo das  unidades  didácticas  atenderase á  diversidade de todo o  alumnado propoñendo actividades  non
discriminatorias, métodos de carácter compensador, actividades variadas para os diferentes ritmos, instrumentos de
avaliación flexibles, ou valores que inclúan a pluralidade do alumnado.

Plantéxanse actividades moi sinxelas, mais manipulativas e visuais para aquel alumnado que teña un ritmo de
aprendizaxe máis lento ou que amose dificultades concretas nalgún contido. Tamén se propoñen actividades máis
complexas para aquel alumnado que teña un maior ritmo de aprendizaxe ou que posúa aptitudes para ampliar certos
contidos.

Para os alumnos con altas capacidades intelectuais ou unhas condicións extraordinarias para a materia facilitarase
unhas actividades de ampliación, así como traballos voluntarios.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Tolerancia, respecto e
compañerismo X X X X X X X X

13/01/2023 09:25:00 Páxina 31de26



UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.2 - Educación para a
superación de desigualdades
por razón de xénero

X X X X X X X X

ET.3 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X X X X X X

ET.4 - Comunicación
audiovisual, TIC e TAC X X X X X X X X

ET.5 - Competencia dixital X X X X X X X X

ET.6 - Fomento da
creatividade X X X X X X X X

ET.7 - Educación para o
respecto ao medio ambiente.
Educación ambiental

X X X X X X X X

ET.8 - Educación para a PAZ. X X X X X X X X

ET.9 - Comprensión da
lectura X X X X X X X X

ET.10 - Expresión oral e
escrita, positivas X X X X X X X X

ET.11 - Fomento do espírito
científico X X X X X X X X

ET.12 - Fomento do
emprendemento X X X X X X X X

ET.13 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X X X X X

ET.14 - Educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X X X X X X X X

ET.15 - Educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.16 - Educación para a
utilización responsable do
tempo libre e de lecer

X X X X X

Observacións:
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Para traballar interdisciplinarmente en todas e cada unha das unidades didácticas en beneficio dunha educación
integral  e sostible,  no currículo LOMLOE destaco os seguintes ELEMENTOS TRANSVERSAIS que serán eixes
vertebradores de todo o proceso de e-A:

* Educación para a superación de desigualdades por razón de xénero: Igualdade de
dereitos e oportunidades entre ambos sexos.
* Igualdade entre mulleres e homes.
* Comunicación audiovisual e TIC: Formación para o aprendizaxe e a utilización das
novas tecnoloxías da información e a comunicación.
* Competencia dixital
* O fomento da creatividade no alumnado
* Educación para o respecto ao medio ambiente. Educación ambiental
* Educación moral e para a PAZ. Durante o curso traballaremos o control da
respiración e os momentos de silencio
* Comprensión da lectura. A comprensión lectora que faremos de xeito cooperativo,
porque o esforzo en equipo, facilita mais éxitos individuais e favorece a igualdade
de oportunidades.
* Expresión oral e escrita, positivas
* Se fomentará o espírito científico, e o emprendemento
* Educación para o consumo responsable e o desenvolvemento sostible
* Educación para a saúde, incluída a afectivo-sexual
* Educación emocional e en valores
* Educación para a utilización responsable do tempo libre e de lecer. Bo emprego do
ocio e do tempo libre. Culturalidade

A área de Relixión Católica é en si unha educación en valores, polo tanto tamén inclúo neste apartado, porque
considero importantes traballar en todas as unidades, valores fundamentais coma:

O respecto e compañeirismo, amizade, o amor, a alegría, o perdón, as familias, compartir, axudar, a caridade, a
tolerancia, a interculturalidade....

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Material non decidido polo momento: Será material reciclado
o  que  empreguemos  como  bae  para  a  elaboración  deste
Belén  que  irá  por  todas  as  aulas  do  colexio  e  á  visita  ao
xeriátrico

Belén

Saídas  ao  patio  que  faremos  con  obxectivo  de  admirar  a
beleza do mundo que nos rodea e ir distintos textos

Lecturas felices no patio

Prepararei unha busca do tesouro de momentos importantes
da Semana Santa e Pascua que logo debemos ordenar, con
premio para todos ao finalizar a sesión

Busca do tesouro da Semana Santa e Pascua

Observacións:
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A LOMLOE no artigo 5bis, di:

"A educación non formal no marco dunha cultura da aprendizaxe ao longo da vida, comprenderá todas aquelas
actividades, medios e ámbitos de educación que se desenvolven fóra da educación formal e que se dirixen a
persoas de calquera idade con especial interese na infancia e a mocidade, que teñen valor educativo en si
mesmos e foron organizados expresamente para satisfacer obxectivos educativos en diversos ámbitos da vida
social  tales  como  a  capacitación  persoal,  promoción  de  valores  comunitarios,  animación  sociocultural,
participación social, mellora das condicións de vida, artística, tecnolóxica, lúdica ou deportiva, entre outros.
Promoverase a articulación e complementariedade da educación formal e non formal co propósito de que esta
contribúa á adquisición de competencias para un pleno desenvolvemento da personalidade""

As actividades complementarias que propoño serán experiencias de aprendizaxe emocionalmente positivas e
divertidas, e, aplicaranse nun ambiente de afecto e confianza, para potenciar a súa autoestima e integración
social e o establecemento dun apego seguro.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Tento facer clases amenas e motivadoras

Traballo en equipo con outros mestres/as

Consigo que o alumnado traballe en equipo

Emprego de ferramentas TIC

Priorizo os valores cristiáns e procedementos, sobre os conceptos

Implico as familias

Utilizo medidas de atención á diversidade

Avalío constantemente miña propia práctica docente

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR

- Economía de fichas que traballen sobre os estándares definidos da unidade.
- Debuxos que representen aquilo que aprenderon.
- Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado na aula.

INDICADORES DE LOGRO

Os  indicadores  de  logro  marcan  o  grado  de  cumprimento  do  alumnado  dun  estandar  de  aprendizaxe  e,  en
consecuencia dunha competencia específica

A normativa recolle que "o profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a
súa propia práctica docente, para o cal establecerá indicacións de logro nas programacións docentes" polo tanto
ademais da avaliación do alumnado, neste apartado inclúo a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe e miña
propia actuación como mestra de Relixión.

Descrición:
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* Avaliación da programación:
.Que porcentaxe do alumnado alcanzou os obxectivos e de aprendizaxe da unidade?
.Que é o que mellor funcionou nesta unidade?
.Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

* Avaliación e análise da miña propia actuación, tendo en conta aspectos como a PROGRAMACIÓN en si, a adecuación
de  obxectivos  e  contidos,  ou  axuste  ás  características  e  intereses  do  alumnado,  as  medidas  de  atención  á
diversidade, os recursos e o uso que fixen das TIC e TAC, se os elementos transversais incluídos foron suficientes,
como foi a organización e clima da aula, a interacción co resto da comunidade educativa e coas familias durante todo
o curso.

Será global, formativa e continua e, farase de xeito continuo a través da reflexión diaria sobre ou traballo que se leve
a  cabo  co  alumnado  e  cos  resultados  obtidos;  levarase  a  cabo  en  tres  momentos:  inicial  para  comprobar
coñecementos previos e ou momento evolutivo do alumno/a.  Continua ou formativa que se realiza durante ou
proceso e, obsérvanse e valóranse os progresos, dificultades e necesidades do alumno/a para axustar a intervención
pedagóxica.

E, final ou sumativa ao concluír ou proceso de E-A que me permitirá comprobar e valorar o grao de consecución dos
obxectivos por parte do alumnado, a eficacia do traballo da propia práctica como docente e de todo o proceso en si.

Os procedementos e instrumentos de avaliación do aprendizaxe dos alumnos que usaremos son os seguintes:
* Observación directa e sistemática : como xa comentei, con escalas de observación, rexistro anecdótico persoal,
rúbricas, rexistro dos
alumnos en canto a esforzo, actitude, interese e participación.
* Expresión oral de experiencias e contidos: diálogos, asembleas, postas en común, preguntas individuais e en grupo¿
* Traballo na aula: análise da produción dos alumnos (plásticas, escritas, orais¿) en,
-Fichas de actividades e xogos de cada U.D.
-Fichas- resumo ou de atención das unidades didácticas do trimestre
-Pequenos traballos en gran ou en pequeno grupo
-Traballo cooperativo
-Manualidades, pasatempos,
-Xogos de mesa, de creatividade,
-Actividades coas novas tecnoloxías: co ordenador.

Como xa comentei, para a avaliar empregarei diferentes técnicas, como pode ser observación directa ou sistemática
e utilizarei instrumentos de recollida de datos coma, anecdotarios, escalas de estimación, entrevistas coas familias
(se fose preciso). Tamén avaliarei a actitude do alumno/a perante a sesión. Non haberá exames como tales. As notas
actualizareinas no programa XADE cada trimestre.

En caso de ter un caso de NEE na aula, avaliarei segundo a súa ACI, sen impedir promocionar ao alumnado
En caso de NEAE, adaptaremos a avaliación a esas necesidades.

Con casos de alumnado con necesidades existe a posibilidade de facer axustes de rateos.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

PROCEDEMENTOS DE SEGUIMENTO

Coa LOMLOE se establece que a avaliación será continua e global e que se deben establecer medidas de reforzo tan
pronto como se detecten dificultades no proceso de E-A de cada alumno/a.

Ao ser unha avaliación continua:  levase a cabo día a día,  tanto de maneira global,  da marcha da clase,  como
individualizada, mediante:

* o seguimento a través da aplicación Proens, revisando os datos de cada UD: data de inicio e final, sesións previstas
e sesións realizadas, grado de cumprimento, propostas xerais de mellora e outras observacións ; coa frecuencia que
se acorde coa coordinadora de 1º ciclo de E.P.
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*e os instrumentos xa sinalados para cada Ud.: observación das actitudes dos alumnos/as, habilidades e destrezas
adquiridas, traballo de clase, seguimento da economía de fichas ou do caderno, e probas obxectivas. Servirá para ver
se van acadando os obxectivos e competencias previstos e ademais para que o mestre/a sepa se pode seguir
avanzando ou ten que retomar aspectos que non quedaron demasiado claros.

A AVALIACIÓN do alumnado, se levará a cabo por parte do equipo docente de forma colexiada e nunha única sesión
ao finalizar o curso. O resto, son parte do proceso de seguimento do progreso dos alumnos/as, isto é, avaliación
continua que se fai cada trimestre do curso.

PROPOSTAS DE MELLORA de cara ao presente curso e de cara ao seguinte ano académico:

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

SI CASE SEMPRE CASE NUNCA NON PROPOSTAS DE MELLORA

* Preparación da clase e dos materiais didácticos
- Hai coherencia entre a programación e o desenvolvemento das clases.
- Existe unha distribución temporal equilibrada.
- O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo.

* Utilización dunha metodoloxía adecuada e de distintos recursos, incluíndo diversos medios audiovisuais (TACs)
- A metodoloxía axústase ás necesidades e intereses do alumnado.
- A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das capacidades do alumno/a
-  Faise  uso  de  distintos  recursos,  incluíndo  diversos  medios  audiovisuais  e  Tecnoloxías  da  aprendizaxe  e
Comunicación (TACs)

* Regulación da práctica docente
-Grao de seguimento dos alumnos medio- alto .
- Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.
- Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.

* Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá ao alumnado e ás familias
- Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos e aos contidos.
- Consecución dos alumnos dos estándares de aprendizaxe programados
- Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables da aprendizaxe.
- Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades planificadas.
- Os aprendizaxes mínimos e os criterios de cualificación déronse a coñecer:
* Aos alumnos.
* Ás familias.

* Utilización de medidas para a atención á diversidade
- Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe.
- As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.
- Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo aos informes psicopedagóxicos.

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE
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1. Introdución

A área de CIENCIAS DA NATUREZA concíbese como unha área cuxo principal obxectivo é que as nenas e os nenos se
volvan activos, responsables e respectuosos co mundo en que viven, adquirindo os coñecementos esenciais e os
principios básicos do medio natural para construír un mundo máis solidario, xusto, igualitario e sostible.
As  ciencias  naturais,  por  tanto,  implican  entender  a  ciencia  como  un  proceso  de  investigación,  a  través  da
observación sistemática,  a  medición,  a  experimentación e a  formulación de hipóteses,  como base do método
científico e eixo central da área, tratando así de dar resposta aos principais problemas dunha sociedade globalizada,
e tendo en conta o rápido desenvolvemento e o progreso científico-tecnolóxico.
Para iso, os alumnos deben adquirir conceptos, habilidades e actitudes relacionadas co saber e a organización dos
seres vivos, a materia, as forzas e as formas de enerxía, así como o funcionamento do corpo humano, para abordar a
importancia do coidado da saúde e o benestar emocional, así como o respecto aos seres vivos e á súa contorna, a
favor da consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.
Por outra banda, a dixitalización das contornas de aprendizaxe esixe que os alumnos fagan un uso seguro, eficaz e
responsable da tecnoloxía.
Propiciarase o desenvolvemento cognitivo e emocional dos alumnos, facilitando o descubrimento activo a través da
formulación de preguntas, a procura de información de diferentes fontes seguras e confiables e a realización de
experimentos de investigación relacionados cos diferentes elementos naturais, favorecendo a realización de tarefas
de aprendizaxe integradas e contextualizadas.
A área de CIENCIAS DA NATUREZA estrutúrase en catro bloques:
Cultura científica.
A vida no noso planeta.
Materia, forzas e enerxía.
Tecnoloxía e Dixitalización
A gradación dos contidos, a súa programación e secuenciación deben traballarse de forma integrada, adaptándose ás
intencións didácticas e as esixencias formativas que os alumnos requiren.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Expor  e  dar  resposta  a  cuestións
científicas  sinxelas,  util izando  diferentes
técnicas,  instrumentos  e  modelos  propios  do
pensamento  científico,  para  interpretar  e
explicar  feitos  e  fenómenos  que  ocorren  no
medio natural.

1-2-3 2-4 1-2 4

OBX2 -  Coñecer e tomar conciencia do propio
corpo,  así  como das  emocións  e  sentimentos
propios  e  alleos,  aplicando  o  coñecemento
científico, para desenvolver hábitos saudables e
para conseguir  o benestar físico,  emocional  e
social.

5 1-2-3 3

OBX3  -  Identificar  as  características  dos
diferentes  elementos  ou  sistemas  do  medio
natural,  analizando  a  súa  organización  e
propiedades,  e  establecendo  relacións  entre
estes, para recoñecer o seu valor, conservalo,
melloralo e emprender accións para o seu uso
responsable.

1-2-4-5 1 4 1 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Identificar as causas e consecuencias da
intervención humana na contorna, para mellorar
a  capacidade  de  afrontar  problemas,  buscar
solucións  e  actuar  de  maneira  individual  e
cooperativa na súa resolución, e para poñer en
práctica  est i los  de  vida  sustentables  e
consecuentes  co  respecto,  o  coidado  e  a
protección das persoas e do planeta.

5 2-5 4 1-3-4 1

OBX5 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais
de forma segura, responsable e eficiente, para
buscar información, comunicarse e traballar de
maneira individual, en equipo e en rede, e para
reelaborar e crear contido dixital de acordo coas
necesidades dixitais do contexto educativo.

3 4 1-2-3-4-
5 4

OBX6  -  Resolver  problemas  a  través  de
proxectos  de  deseño  e  da  aplicación  do
pensamento  computacional ,  para  xerar
cooperativamente  un  produto  creativo  e
innovador  que  responda  a  necesidades
concretas.

3-4 5 3-4-5 1-3 4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO planeta da vida1 15

Nesta unidade, preténdese que os nenos e
as nenas profunden no coñecemento do
noso planeta, prestando atención á
diversidade da vida na Terra. Exporanse se
o noso planeta é o único coñecido no que
existen seres vivos que dependen uns
doutros. Valoraranse as cualidades dos
distintos seres vivos e as posibilidades que
ofrecen para a relación coa contorna.

8

XUnha gran variedade de
animais.2 15

Nesta unidade, ponse o foco nas especies
animais que están ameazadas e nas
propostas e accións que se poden realizar
para protexelas. Desde a empatía, lánzanse
cuestións que permiten ao alumnado
reflexionar acerca dos seus propios
coñecementos e experiencias sobre o
mundo animal. Traballarase sobre as
funcións vitais dos animais e sobre a súa
clasificación, suscitando a curiosidade do
alumnado mediante a práctica, e
subliñando a importancia da
ecodependencia entre os seres vivos a
través das diferentes tarefas e actividades.

8

XO noso reto.
ALIMENTOS PARA TODOS3 5

O reto deste primeiro trimestre consiste na
reflexión sobre os alimentos e a súa
desigual distribución no planeta, así como o
problema que supón o desperdicio de
comida. Analizaranse as diferenzas entre os

4
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO noso reto.
ALIMENTOS PARA TODOS3 5

países máis desenvolvidos, que teñen
alimentos dabondo para todos os seus
habitantes, e os países máis pobres, que
non dispoñen de alimentos suficientes para
abastecer a todos os seus cidadáns.
O alumnado estudará se na súa contorna se
desperdician alimentos e levará a cabo
iniciativas para cambiar esta realidade.

4

A vida das plantas. X4 15

Ao longo desta unidade sinálase a ruta que
permite ao alumnado introducirse no
estudo e o respecto da contorna natural e,
nesa liña, do coidado e da valoración da
importancia das plantas. A partir das
experiencias e os coñecementos propios,
suscítase a formulación de preguntas por
parte dos nenos e as nenas, que servirán
de punto de partida para desenvolver as
actividades.

10

A vida nos ecosistemas. X5 15

Esta unidade pon o foco no feito de que o
planeta é o fogar de moitos seres vivos que
establecen relacións entre si. A partir das
preguntas expostas, o alumnado ten a
oportunidade de expresar relacións entre
as súas experiencias e coñecementos
previos sobre os espazos naturais e sobre
os animais. Prestarase atención á
importancia e o valor das relacións de
ecodependencia, ao impacto negativo da
acción humana sobre elas, e á necesidade
urxente de protexelas e coidalas,
promovendo medidas para iso.

10

O noso reto.
RESPETAR OS ANIMAIS X6 5

Este reto céntrase no perigo en que se
atopan moitos animais e os seus hábitats
naturais. Os alumnos e as alumnas deben
estudar que animais están nesa situación;
cales son as ameazas que sofren, como se
distribúen nas zonas naturais do planeta, a
que problemas se enfrontan nesas zonas e
que accións se poden levar a cabo para
tentar reverter o problema.

10

XDe que están feitas as cousas?7 15

Nesta unidade sitúase o alumnado nunha
situación familiar e divertida da súa
contorna: facer bonecos de neve que
despois se derreten co sol. A partir desta
imaxe, motívase a reflexión sobre os
efectos da calor e a importancia das
maneiras de producilo para a vida das
persoas. As preguntas propostas ofrecen a
posibilidade de expor relacións entre os
contidos que estudarán na unidade e as
súas propias experiencias e coñecementos
sobre os materiais e os cambios de estado
da materia.

20

XOs ordenadores na nosa vida8 15Nesta unidade, pártese da reflexión sobre a 20
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X8 15

presenza das máquinas, e máis
concretamente dos ordenadores, na vida
das persoas. Faise un repaso das tarefas
que realizan, de como facilitan o traballo e
a vida diaria das persoas, pero tamén da
necesidade de contemplar unha serie de
hábitos saudables en relación con estes
dispositivos.
A formulación que se fai na unidade é
espertar a capacidade crítica e o
autocontrol dos estudantes para que
empecen a albiscar o que os ordenadores
ofrecen e á vez teñan presente a parte
menos positiva do uso destas máquinas.

20

XO noso reto.
LOGRAR A IGUALDADE9 5

No terceiro trimestre, as alumnas e os
alumnos analizarán as tarefas que levan a
cabo os homes e as mulleres en diversos
contextos, as diferenzas que existen entre
as responsabilidades que ambos os dous
asumen, os prexuízos que aínda se
manteñen nun gran número de actividades
e a desigual visibilidade que ao longo do
tempo conseguiron os seus logros. Desde a
propia casa, os xogos e os deportes, a
presenza na historia, na arte ou o contexto
profesional, o alumnado deberá estudar os
roles que homes e mulleres asumiron e
planificar accións concretas para avanzar
cara á igualdade.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O planeta da vida

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.3 - Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e instrumentos de forma
segura, realizando observacións e medicións
precisas, rexistrando os datos correctamente.

Realizar experimentos de maneira guiada,
empregando instrumentos de forma
segura e rexistrando datos sinxelos.

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Coñecer e identificar os diferentes reinos
da natureza.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común, adoptando
condutas respectuosas para o seu gozo e
propoñendo accións para a súa conservación e
mellora.

Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común
adoptando condutas respectuosas

CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Identificar as propiedades e
características da materia e dos
materiais.

CA3.2 - Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía, identificando os seus usos na vida cotiá.

Coñece diferentes formas e fontes de
enerxía.

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o seu produto final en
diferentes formatos con axuda dun guión.

TI 50

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar predicións
razoadas de forma guiada e a través da
observación.

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar  información básica
para as súas investigacións

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

Recoñecer comportamentos respectuosos
de coidado e de protección da contorna.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a busca de información.

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo de forma guiada, empregando as
ferramentas, técnicas e materiais
adecuados.

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en tarefas en equipo
respectando as normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.
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Contidos

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Realización de experimentos, de maneira individual ou en equipo, utilizando o método científico.

- Uso de instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación, rexistrando os seus resultados.

- Os reinos da natureza desde unha perspectiva xeral e integrada. Utilización de claves e guías para clasificar e
identificar os diferentes reinos a través das súas características observables.

- Características e clasificación de animais vertebrados e invertebrados. Observación e comparación das diversas
formas nas que realizan as funcións vitais.

- Relación do ser humano cos ecosistemas. Exemplos de bos e malos usos dos recursos naturais do noso planeta e
das súas consecuencias.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Identificación dos estados nos que se presenta a materia na nosa contorna. Cambios de estado da auga.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para comunicar información (título, formato, edición, gardar arquivo e
compartir a través de plataformas dixitais).

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

2

Título da UDUD

Unha gran variedade de animais.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 35

CA2.3 - Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común, adoptando
condutas respectuosas para o seu gozo e
propoñendo accións para a súa conservación e
mellora.

Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común
adoptando condutas respectuosas

CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Identificar as propiedades e
características da materia e dos
materiais.

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o seu produto final en
diferentes formatos con axuda dun guión.

TI 65

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar predicións
razoadas de forma guiada e a través da
observación.

CA1.3 - Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e instrumentos de forma
segura, realizando observacións e medicións
precisas, rexistrando os datos correctamente.

Realizar experimentos de maneira guiada,
empregando instrumentos de forma
segura e rexistrando datos sinxelos.

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Coñecer e identificar os diferentes reinos
da natureza.

CA3.2 - Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía, identificando os seus usos na vida cotiá.

Coñece diferentes formas e fontes de
enerxía.

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

Recoñecer comportamentos respectuosos
de coidado e de protección da contorna.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a busca de información.

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo de forma guiada, empregando as
ferramentas, técnicas e materiais
adecuados.

CA4.4 - Resolver, de forma guiada, problemas
sinxelos de programación, modificando algoritmos
de acordo con principios básicos do pensamento
computacional.

Resolver problemas sinxelos de
programación de forma guiada
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en tarefas en equipo
respectando as normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Realización de experimentos, de maneira individual ou en equipo, utilizando o método científico.

- Uso de instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación, rexistrando os seus resultados.

- Os reinos da natureza desde unha perspectiva xeral e integrada. Utilización de claves e guías para clasificar e
identificar os diferentes reinos a través das súas características observables.

- Características e clasificación de animais vertebrados e invertebrados. Observación e comparación das diversas
formas nas que realizan as funcións vitais.

- Relación do ser humano cos ecosistemas. Exemplos de bos e malos usos dos recursos naturais do noso planeta e
das súas consecuencias.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Identificación dos estados nos que se presenta a materia na nosa contorna. Cambios de estado da auga.

- A calor e as súas formas de produción. Cambios de estado e instrumentos de medida. Efectos da calor sobre a
materia a través da experimentación.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para comunicar información (título, formato, edición, gardar arquivo e
compartir a través de plataformas dixitais).

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.
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3

Título da UDUD

O noso reto.
ALIMENTOS PARA TODOS

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 28

CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural mostrando
comprensión das relacións que se establecen nel.

Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural
interpretando, de forma guiada, as
relacións que se establecen nel.

CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Identificar as propiedades e
características da materia e dos
materiais.

TI 72

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar predicións
razoadas de forma guiada e a través da
observación.

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar  información básica
para as súas investigacións.

CA2.3 - Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común, adoptando
condutas respectuosas para o seu gozo e
propoñendo accións para a súa conservación e
mellora.

Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común
adoptando condutas respectuosas

CA3.2 - Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía, identificando os seus usos na vida cotiá.

Coñece diferentes formas e fontes de
enerxía.

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

Recoñecer comportamentos respectuosos
de coidado e de protección da contorna.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a busca de información.

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo de forma guiada, empregando as
ferramentas, técnicas e materiais
adecuados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o seu produto final en
diferentes formatos con axuda dun guión.

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en tarefas en equipo
respectando as normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Características e clasificación de animais vertebrados e invertebrados. Observación e comparación das diversas
formas nas que realizan as funcións vitais.

- Clasificación das plantas a través das súas características observables. Análise, a través da experimentación, da
súa capacidade de adaptación ao medio no que viven e realizan as funcións vitais.

- Identificación dun ecosistema e dos elementos que o compoñen. Observación dun ecosistema próximo recollendo
datos en diferentes soportes e elaborando hipóteses de forma guiada.

- Relación do ser humano cos ecosistemas. Exemplos de bos e malos usos dos recursos naturais do noso planeta e
das súas consecuencias.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Identificación dos estados nos que se presenta a materia na nosa contorna. Cambios de estado da auga.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.
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Contidos

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

4

Título da UDUD

A vida das plantas.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Coñecer e identificar os diferentes reinos
da natureza.

CA2.3 - Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común, adoptando
condutas respectuosas para o seu gozo e
propoñendo accións para a súa conservación e
mellora.

Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común
adoptando condutas respectuosas.

CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Identificar as propiedades e
características da materia e dos
materiais.

TI 50

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

 Formular preguntas e realizar predicións
razoadas de forma guiada e a través da
observación.

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar  información básica
para as súas investigacións.

CA3.2 - Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía, identificando os seus usos na vida cotiá.

Coñece diferentes formas e fontes de
enerxía.

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

Recoñecer comportamentos respectuosos
de coidado e de protección da contorna.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a busca de información.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo de forma guiada, empregando as
ferramentas, técnicas e materiais
adecuados.

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o seu produto final en
diferentes formatos con axuda dun guión.

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en tarefas en equipo
respectando as normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Os reinos da natureza desde unha perspectiva xeral e integrada. Utilización de claves e guías para clasificar e
identificar os diferentes reinos a través das súas características observables.

- Relación do ser humano cos ecosistemas. Exemplos de bos e malos usos dos recursos naturais do noso planeta e
das súas consecuencias.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Identificación dos estados nos que se presenta a materia na nosa contorna. Cambios de estado da auga.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para comunicar información (título, formato, edición, gardar arquivo e
compartir a través de plataformas dixitais).

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:
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Contidos

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

5

Título da UDUD

A vida nos ecosistemas.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Coñecer e identificar os diferentes reinos
da natureza.

CA2.3 - Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común, adoptando
condutas respectuosas para o seu gozo e
propoñendo accións para a súa conservación e
mellora.

Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común
adoptando condutas respectuosas.

CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Identificar as propiedades e
características da materia e dos
materiais.

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

Recoñecer comportamentos respectuosos
de coidado e de protección da contorna.

TI 35

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar predicións
razoadas de forma guiada e a través da
observación.

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar  información básica
para as súas investigacións.

CA3.2 - Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía, identificando os seus usos na vida cotiá.

Coñece diferentes formas e fontes de
enerxía.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a busca de información.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo de forma guiada, empregando as
ferramentas, técnicas e materiais
adecuados.

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o seu produto final en
diferentes formatos con axuda dun guión.

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en tarefas en equipo
respectando as normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Os reinos da natureza desde unha perspectiva xeral e integrada. Utilización de claves e guías para clasificar e
identificar os diferentes reinos a través das súas características observables.

- Relación do ser humano cos ecosistemas. Exemplos de bos e malos usos dos recursos naturais do noso planeta e
das súas consecuencias.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Identificación dos estados nos que se presenta a materia na nosa contorna. Cambios de estado da auga.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para comunicar información (título, formato, edición, gardar arquivo e
compartir a través de plataformas dixitais).

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.
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Contidos

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

6

Título da UDUD

O noso reto.
RESPETAR OS ANIMAIS

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.3 - Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común, adoptando
condutas respectuosas para o seu gozo e
propoñendo accións para a súa conservación e
mellora.

Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común
adoptando condutas respectuosas

CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Identificar as propiedades e
características da materia e dos
materiais.

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

Recoñecer comportamentos respectuosos
de coidado e de protección da contorna.

TI 40

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar predicións
razoadas de forma guiada e a través da
observación.

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar  información básica
para as súas investigacións.

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Coñecer e identificar os diferentes reinos
da natureza.

CA3.2 - Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía, identificando os seus usos na vida cotiá.

Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a busca de información.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo de forma guiada, empregando as
ferramentas, técnicas e materiais
adecuados.

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o seu produto final en
diferentes formatos con axuda dun guión.

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en tarefas en equipo
respectando as normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Os reinos da natureza desde unha perspectiva xeral e integrada. Utilización de claves e guías para clasificar e
identificar os diferentes reinos a través das súas características observables.

- Relación do ser humano cos ecosistemas. Exemplos de bos e malos usos dos recursos naturais do noso planeta e
das súas consecuencias.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Identificación dos estados nos que se presenta a materia na nosa contorna. Cambios de estado da auga.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
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Contidos

- comunicación.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

7

Título da UDUD

De que están feitas as cousas?

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Coñecer e identificar os diferentes reinos
da natureza.

CA2.3 - Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común, adoptando
condutas respectuosas para o seu gozo e
propoñendo accións para a súa conservación e
mellora.

Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común
adoptando condutas respectuosas.

CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Identificar as propiedades e
características da materia e dos
materiais.

CA3.2 - Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía, identificando os seus usos na vida cotiá.

Coñece diferentes formas e fontes de
enerxía.

CA3.3 - Recoñecer a través de pequenas
investigacións diferentes formas de produción da
calor e dos seus efectos sobre os corpos.

.Identificar as diferentes formas de
produción da calor.

TI 40

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar predicións
razoadas de forma guiada e a través da
observación.

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar  información básica
para as súas investigacións.

CA3.4 - Analizar os efectos das forzas sobre
determinados obxectos de uso común, realizando
experiencias sinxelas e pequenas investigacións con
máquinas e aparellos.

Analizar os efectos das forzas a través de
experiencias sinxelas.

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

Recoñecer comportamentos respectuosos
de coidado e de protección da contorna.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a busca de información.

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo de forma guiada, empregando as
ferramentas, técnicas e materiais
adecuados.

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o seu produto final en
diferentes formatos con axuda dun guión.

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en tarefas en equipo
respectando as normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Os reinos da natureza desde unha perspectiva xeral e integrada. Utilización de claves e guías para clasificar e
identificar os diferentes reinos a través das súas características observables.

- Relación do ser humano cos ecosistemas. Exemplos de bos e malos usos dos recursos naturais do noso planeta e
das súas consecuencias.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Identificación dos estados nos que se presenta a materia na nosa contorna. Cambios de estado da auga.

- Fontes de enerxía renovables e non renovables.

- A calor e as súas formas de produción. Cambios de estado e instrumentos de medida. Efectos da calor sobre a
materia a través da experimentación.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para comunicar información (título, formato, edición, gardar arquivo e
compartir a través de plataformas dixitais).
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Contidos

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

8

Título da UDUD

Os ordenadores na nosa vida

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

Recoñecer comportamentos respectuosos
de coidado e de protección da contorna.

CA4.4 - Resolver, de forma guiada, problemas
sinxelos de programación, modificando algoritmos
de acordo con principios básicos do pensamento
computacional.

Resolver problemas sinxelos de
programación de forma guiada.

TI 70

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar predicións
razoadas de forma guiada e a través da
observación.

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar  información básica
para as súas investigacións.

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Coñecer e identificar os diferentes reinos
da natureza.

CA2.3 - Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común, adoptando
condutas respectuosas para o seu gozo e
propoñendo accións para a súa conservación e
mellora.

Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común
adoptando condutas respectuosas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

.Identificar as propiedades e
características da materia e dos
materiais.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a busca de información.

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo de forma guiada, empregando as
ferramentas, técnicas e materiais
adecuados.

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o seu produto final en
diferentes formatos con axuda dun guión.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Os reinos da natureza desde unha perspectiva xeral e integrada. Utilización de claves e guías para clasificar e
identificar os diferentes reinos a través das súas características observables.

- Relación do ser humano cos ecosistemas. Exemplos de bos e malos usos dos recursos naturais do noso planeta e
das súas consecuencias.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Identificación dos estados nos que se presenta a materia na nosa contorna. Cambios de estado da auga.

- Propiedades das máquinas simples, a súa observación e manipulación. Aplicacións e usos na vida cotiá.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para comunicar información (título, formato, edición, gardar arquivo e
compartir a través de plataformas dixitais).

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
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Contidos

- regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

9

Título da UDUD

O noso reto.
LOGRAR A IGUALDADE

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 15

CA1.4 - Comunicar os resultados das investigacións a
través de diferentes formatos, comparando os
resultados obtidos coas predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos.

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

Recoñecer comportamentos respectuosos
de coidado e de protección da contorna.

TI 85

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar predicións
razoadas de forma guiada e a través da
observación.

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar  información básica
para as súas investigacións.

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Coñecer e identificar os diferentes reinos
da natureza.

CA2.3 - Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común, adoptando
condutas respectuosas para o seu gozo e
propoñendo accións para a súa conservación e
mellora.

Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común
adoptando condutas respectuosas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

.Identificar as propiedades e
características da materia e dos mat

CA3.2 - Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía, identificando os seus usos na vida cotiá.

Coñece diferentes formas e fontes de
enerxía.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais
para a busca de información

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo de forma guiada, empregando as
ferramentas, técnicas e materiais
adecuado

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o seu produto final en
diferentes formatos con axuda dun guión.

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en tarefas en equipo
respectando as normas de convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Comunicación guiada dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes
(textos orais ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Os reinos da natureza desde unha perspectiva xeral e integrada. Utilización de claves e guías para clasificar e
identificar os diferentes reinos a través das súas características observables.

- Relación do ser humano cos ecosistemas. Exemplos de bos e malos usos dos recursos naturais do noso planeta e
das súas consecuencias.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Identificación dos estados nos que se presenta a materia na nosa contorna. Cambios de estado da auga.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:
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Contidos

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Iniciación á programación. Recursos dixitais (plataformas dixitais de iniciación á programación, aplicacións de
programación por bloques, robótica educativa...).

- Vocabulario básico do ámbito tecnolóxico.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Desde o punto de vista da metodoloxía, ponse o foco nos seguintes aspectos:
Educación integral orientada a formar persoas.
Indagadoras e analíticas.
Informadas e cultas.
Reflexivas e críticas.
Boas comunicadoras.
Colaboradoras e participativas.
Comprometidas e éticas.
Creativas.
Respectuosas e con mentalidade aberta.
Desenvolvemento sostible desde o punto de vista ambiental e social:
Para educar cidadáns globais, persoas comprometidas consigo mesmas, cos demais e co planeta.
Todos os elementos débense orientar a que o alumnado reflexione sobre os retos do século XXI e deben contribuír á
construción dun mundo mellor.
Proxecto conectado coa realidade que promove a aprendizaxe competencial.  Para iso,  cada unidade didáctica
organízase ao redor dunha situación de aprendizaxe, unha experiencia de aprendizaxe (problema, tema, reto¿)
motivadora, real e próxima ao alumnado. As unidades seguen unha ruta didáctica en catro fases:
Espertar a curiosidade do alumno e tomar conciencia da situación-problema.
Aprendizaxe orientada cara aos contidos necesarios e o desenvolvemento das habilidades de pensamento.
Aplicación do aprendido nas tarefas complexas, con forte sentido competencial e actitudinal.
Consolidación, valoración do aprendido e personalización.
Aprendizaxe personalizada mediante a flexibilización de adaptacións para que responda á diversidade de realidades
educativas.
Avaliación formativa para avaliar todas as fases do proceso educativo, cunha gran diversidade de instrumentos,
incluíndo a participación do propio estudante.
Ensino  dixital  para  desenvolver  a  competencia  dixital  do  alumnado  e  tamén  como  ferramenta  de  ensino  e
aprendizaxe.
Enfoque multidisciplinar e, aínda que cada área ten sentido propio, proponse un gran número de dinámicas
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interdisciplinares que contribúen a unha aprendizaxe profunda e que permiten interrelacionar saberes e fortalecer as
aprendizaxes das áreas instrumentais.
Integración de novos saberes:
Alfabetización informacional.
Competencias STEAM.
Secuenciación dos proxectos cooperativos (retos) ao longo do curso
Os retos son situacións de aprendizaxe transversais que se abordan nas diferentes áreas desde a perspectiva propia
de cada disciplina. Deste xeito, todas as áreas contribúen, desde os seus enfoques particulares, á formulación global
do proxecto, integrando saberes para que o alumnado avance nas súas competencias, relacione aprendizaxes e se
converta no protagonista da súa evolución.
Durante o reto aplicaranse os coñecementos adquiridos no trimestre a través de diferentes actividades nas distintas
áreas e ámbitos, que se conxugarán e modularán para realizar un traballo cooperativo e que permitirán ao alumnado
aprender a valorar os resultados do proceso.
Primeiro trimestre
O reto deste primeiro trimestre consiste na reflexión sobre as diferenzas individuais, as características persoais, os
sentimentos, as preferencias, as emocións¿ Desde esta formulación, a idea é estimular nos nenos e nas nenas a
reflexión sobre as propias características, o respecto polos que nos rodean, o interese cara aos sentimentos e
emocións dos demais e as actitudes de colaboración en diferentes ámbitos da vida cotiá.
Os aspectos esenciais nos que incide este reto son:
Reflexión sobre parecidos e diferenzas entre as persoas.
Actitudes de empatía, respecto e integración.
Identificación, expresión e xestión das emocións.
Reflexión sobre o propio proceso de aprendizaxe.
Segundo trimestre
O reto deste trimestre consiste na reflexión sobre os alimentos e a súa desigual distribución no planeta, así como o
problema que supón o desperdicio de comida.
Desde  a  área  das  ciencias  naturais,  e  acorde  cos  contidos  aprendidos  durante  o  trimestre,  ponse  o  foco  no
mantemento dunha dieta saudable e respectuosa co medio ambiente, cuxo obxectivo será o deseño dun horto
escolar.Para iso, o alumnado deberá traballar de forma cooperativa na toma de decisións, na repartición de tarefas e
na elaboración de proxecto. Haberán de escoller o tipo de cultivosobter información sobre eles e rexistrala nunha
táboa que porán en común. Encargaranse da localización do espazo, dos materiais, da preparación do chan e da
sementeira.  Finalmente  terán  a  oportunidade  de  realizar  unha  avaliación  sobre  o  proceso  de  traballo  e  de
aprendizaxe.
Ponse o foco nos seguintes aspectos:
A aplicación de contidos e aprendizaxes adquiridas ao redor da relación entre o coidado do medio ambiente e a
alimentación saudable.
A reflexión sobre as relacións de ecodependencia entre os seres vivos.
A valoración e a importancia dos hortos urbanos no acceso a unha alimentación saudable, así como ferramentas para
diminuír a brecha no acceso aos recursos alimentarios.
A seguridade e a soberanía alimentaria.

Terceiro trimestre
No terceiro trimestre, as alumnas e os alumnos analizarán as tarefas que levan a cabo os homes e as mulleres en
diversos contextos e a desigual visibilidade que ao longo do tempo conseguiron os seus logros. Deben planificar
accións  concretas  para  avanzar  cara  á  igualdade.O alumnado adoptará  posturas  persoais  sobre  os  seguintes
aspectos:
A valoración de todas as persoas, as súas opinións e os seus logros sen discriminación por ningunha causa.
A reflexión sobre os propios gustos e preferencias e sobre a liberdade de elixir o propio camiño sen ser mediatizado
por prexuízos ou opinións.
Neste reto sublíñase a importancia dunha escola que evite todas as formas de discriminación para todo o alumnado
teña as mesmas oportunidades de desenvolveren as súas capacidades ao máximo.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libro do alumnado, diario de aprendizaxe, LibroMedia.

Libro do profesor

Material de laboratorio (experimentos)

Computador de mesa e pizarra dixital

RECURSOS PERSOAIS: Formado por todos os profesionais do centro educativo, como son o profesorado titor, persoal
especialista en AL e PT, departamento de orientación, mestres especialistas, etc. Ademais, hai que destacar os
recursos  persoais  externos  nos  cales  nos  podemos  apoiar,  como  son  as  familias,  o  E.O.E.  e  todas  aquelas
organizacións institucionais que nos axuden na nosa labor como docentes.

RECURSOS MATERIAIS: Son a base para a aprendizaxe vivencial, a realización de proxectos e o traballo a través do
método científico. Entre os materiais pódense destacar: material  funxible (cadernos, lapis,  folios, cartolinas...),
plastilina (normal e condutiva), material de laboratorio (probetas, tubos de ensaio, placas petri...), poleas, balanzas,
maquetas, dicionarios, láminas de apoio visual, libros de consulta,...

RECURSOS TECNOLÓXICOS: ordenadores,  robots educativos,  circuitos eléctricos,  pizarras dixitais,  proxectores,
tablets, gafas e materiais de realidade virtual, placas programables (Arduino, Makey-Makey...), Chromakey, etc.

RECURSOS DIXITAIS: entornos virtuais de aprendizaxe (EVA) ou aula virtual, enciclopedias online, app para xerar
mapas mentais, vídeos educativos, libros dixitais, actividades con realidade aumentada, aplicacións para introducir
ao  alumnado  na  linguaxe  da  programación  segundo  a  súa  idade  (ScratchJr,  Scratch  ou  Scratux,  mblock  ou
makeblock...), kahoot ou plickers para realizar actividades de repaso e avaliación, entre outros. Estes recursos poden
ser de utilidade para facilitar a adquisición de contidos e reforzar a aprendizaxe.

RECURSOS ESPACIAIS: a propia aula ordinaria, a biblioteca do centro, o patio de recreo, laboratorio de centro, aula de
convivencia (para resolver aqueles conflitos que poidan xurdir), así como os diversos espazos da contorna.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

avaliación inicial levarase a cabo nas primeiras semanas do curso, cando se incorpore alumnado unha vez comezado
o curso ou ao inicio de cada unidade didáctica. Esta avaliación levarase a cabo mediante:

-Revisión dos informes do ano anterior, onde se recollerá información sobre os resultados académicos obtidos na
materia e, de ser o caso, dos plans de reforzo.

-Recollerase información nas entrevistas iniciais coas familias para coñecer datos relevantes sobre o alumnado en
canto a súa personalidade, nivel de autonomía, situación familiar, ...

- Avaliación das competencias e contidos a través de actividades como:

·Describir as características básicas dos elementos do medio natural de forma oral ou escrita, empregando rutinas de
pensamento como "Dez veces dous".
·Identificar os diferentes tipos de ecosistemas a través de imaxes, empregando o Plickers.
·Actividades de comprensión e expresión oral e escrita sobre a contaminación e a importancia do coidado do planeta.
·Busca de información guiada empregando diferentes fontes de información en formato impreso ou dixital.

A partir desta avaliación tratarase de identificar se existen dificultades no grupo-clase ou en determinados alumnos
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para a elaboración das medidas oportunas tanto a nivel colectivo como individual.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

8

UD 2

8

UD 3

4

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

20

UD 8

20

UD 9

10

Total

100

Proba
escrita 50 35 28 50 65 60 60 30 15 45

Táboa de
indicadores 50 65 72 50 35 40 40 70 85 55

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Á hora de establecer os criterios de cualificación da materia, debemos ter en conta os instrumentos de avaliación
marcados nesta programación, estes son as probas escritas e as táboas de indicadores.

As  probas  escritas  serán  as  tarefas  e  fichas,  o  traballo  no  caderno  de  campo,  resumos,  esquemas,  mapas
conceptuais, claves dicotómicas e probas obxectivas. Os cales terán a porcentaxe marcada en cada unidade didáctica
para cada criterio de avaliación.

Por outra banda, as táboas de indicadores serán rúbricas, listas de cotexo ou escalas de observación entre outros.
Estas táboas de indicadores terán a porcentaxe marcada para cada criterio de avaliación en cada unidade. A través
destas táboas avaliaranse os criterios de avaliación que se indican, así  como o respecto polos compañeiros,  a
capacidade de seguir uns pasos ou unhas instrucións e o grao de responsabilidade na execución dos proxectos,
ademais do traballo no caderno de clase.

Para obter a cualificación de cada unha das unidades didácticas empregaranse os procedementos de avaliación
anteriormente citados.

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a seguinte fórmula:

NOTA PRIMEIRA AVALIACIÓN= Nota probas escritas 60%, traballos no caderno 30% e actitude e comportamento 10%.

NOTA SEGUNDA AVALIACIÓN= Nota probas escritas 60%, traballos no caderno 30% e actitude e comportamento 10%.

NOTA TERCEIRA AVALIACIÓN= Nota probas escritas 60%, traballos no caderno 30% e actitude e comportamento 10%.

Para o cálculo da nota de cada unidade, utilizaranse as seguintes porcentaxes:

UNIDADE : Probas escritas: 60%. Traballos no caderno: 30%. Actitude e comportamento: 10%

A cualificación da avaliación final da materia calcularase aplicando a seguinte fórmula:

NOTA AVALIACIÓN FINAL: Nota 1ª avaliación x 0.2 + nota 2ª avaliación x 0.3 + nota 3ª avaliación x 0.5

O resultado dos cálculos redondearase cara a unidade seguinte, sempre e cando o número das décimas sexa cinco ou
maior que cinco.

Criterios de cualificación:
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Criterios de recuperación:

Aquel alumnado que obteña unha valoración negativa nunha unidade ou nun trimestre deberá recuperar a materia
atendendo os seguintes criterios de recuperación.

Por un lado, realizará unha serie de tarefas que versarán sobre os contidos traballados que serán entregadas e
avaliadas polo profesorado, as cales terán un peso do 60% da cualificación final. Por outro lado, realizará unha proba
escrita sobre os contidos traballados en ditas actividades a cal terá unha valoración do 40%.

6. Medidas de atención á diversidade

En canto ás medidas de atención á diversidade, debemos ter en conta á hora de levar a cabo esta programación por
un lado as medida ordinarias, así como as medidas extraordinarias, as cales se porán en funcionamento unha vez
esgotadas as ordinarias.

Así, entre as medidas ordinarias hai que ter en conta á adecuación desta programación ás características do centro e
do alumnado. Por outro lado, levaranse a cabo reforzos educativos con aquel profesorado con dispoñibilidade horaria,
ademais de programas de habilidades sociais para traballar a autoestima ou a empatía, o que facilitará o traballo en
equipo. Por último, en canto as medidas ordinarias hai que destacar o programa de enriquecemento curricular para
aquel alumnado con altas capacidades.

Por outra banda, entre as medidas extraordinarias podemos atopar: adaptacións curriculares, agrupamentos flexibles,
apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe, a flexibilización no período de
escolarización, así como alumnado que no poida acudir ao centro educativo por circunstancias diversas ou unha
atención educativa domiciliaria ou hospitalaria.

Tendo en conta esta información sobre as medidas de atención á diversidade, levaranse a cabo aquelas que se
correspondan coa diversidade da aula, como poden ser as seguintes:

-  Mellorar  os  hábitos  de  estudio  e  as  técnicas  de  aprendizaxe  do  alumnado,  potenciando  a  adquisición  das
competencias a través da realización de esquemas, mapas conceptuais, claves dicotómicas, resumos, etc.

- Desenvolver as capacidades do alumnado tendo en conta as súas características e circunstancias familiares, como
poden ser: a adaptación de medios, o uso da axenda escolar, adaptación dos tempos na realización de probas ou
tarefas, uso de imaxes, aplicacións dixitais...

- Realizar actividades de reforzo para aquel alumnado que non conseguiu adquirir os contidos traballados, como
poden ser o uso de imaxes ou apoios visuais.

- Deseñar actividades de ampliación para aquel alumnado que xa adquiriu os contidos, a través da relación de tarefas
de aprendizaxe integradas que aborden contidos de outras materias, afondando nos coñecementos adquiridos.

Levar a cabo actividades complementarias, as cales amplían os aspectos curriculares, como poden ser as saídas ó
medio natural (ecosistema de praia, de monte, campo), visitas a museos, exposicións, charlas formativas, etc.
Establecer colaboracións con outras institucións (concello, deputación, organizacións sen ánimo de lucro) como
poden os materiais aportados por fundacións como a ONCE.

Participar en plans e programas da Consellería de Educación e outras entidades, algúns exemplos poden ser: Plans
Proxecta+ ou Voz Natura, entre outros.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - A comprensión de
lectura, a expresión oral e
escrita, a comunicación
audiovisual, a competencia
dixital, o fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento.

X X X X X X X X

ET.2 - A igualdade entre
mulleres e homes, a
educación para a paz, a
educación para o consumo
responsable e o
desenvolvemento sostible e a
educación para a saúde,
incluída a afectivo-sexual.

X X X X X X X X

ET.3 - Prestarase especial
atención á orientación
educativa, á acción titorial e
á educación emocional e en
valores.

X X X X X X X X

ET.4 - A prevención e
resolución pacífica de
conflitos e o rexeitamento da
violencia.

X X X X X X X X

ET.5 - Evitaranse os
comportamentos,
estereotipos e contidos
sexistas, así como aqueles
que supoñan discriminación
por razón da orientación
sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a
visibilidade da realidade
homosexual, bisexual,
transexual, transxénero e
intersexual.

X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.6 - O alumnado participe
en actividades que lle
permitan afianzar o espírito
emprendedor e a iniciativa
empresarial a partir de
aptitudes como a
creatividade, a autonomía, a
iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun
mesmo e o sentido crítico.

X X X X X X X X

UD 9

ET.1 - A comprensión de
lectura, a expresión oral e
escrita, a comunicación
audiovisual, a competencia
dixital, o fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento.

X

ET.2 - A igualdade entre
mulleres e homes, a
educación para a paz, a
educación para o consumo
responsable e o
desenvolvemento sostible e a
educación para a saúde,
incluída a afectivo-sexual.

X

ET.3 - Prestarase especial
atención á orientación
educativa, á acción titorial e
á educación emocional e en
valores.

X

ET.4 - A prevención e
resolución pacífica de
conflitos e o rexeitamento da
violencia.

X

ET.5 - Evitaranse os
comportamentos,
estereotipos e contidos
sexistas, así como aqueles
que supoñan discriminación
por razón da orientación
sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a
visibilidade da realidade
homosexual, bisexual,
transexual, transxénero e
intersexual.

X
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UD 9

ET.6 - O alumnado participe
en actividades que lle
permitan afianzar o espírito
emprendedor e a iniciativa
empresarial a partir de
aptitudes como a
creatividade, a autonomía, a
iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun
mesmo e o sentido crítico.

X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Saída polo casco de Betanzos.Visita ao casco histórico.

Coñecer o mercado.Visita ao mercado.

Saída visitandos os muíños.Roteiro da auga.

Observacións:
As actividades complementarias plantexadas buscan proporcionar ao alumnado unhas aprendizaxes vivenciadas,
empregando recursos non tan habituais. Resulta fundamental a planificación de actividades complementarias
para consolidar os contidos traballados ao longo do curso.
O feito de realizar actividades fora do entorno habitual de aprendizaxe ou mesmo con outras persoas implicadas,
resulta moi motivante para o alumnado e serve de catalizador para a consolidación destas aprendizaxes.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Funcionalidade da programación.

Coherencia entre obxectivos e contidos.

Actividades axeitadas.

Estilo de ensinanza.

Rol do docente.

Temporalización.

Organización dos recursos materiais.

Medidas de atención á diversidade.
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Motivación do alumnado.

Procedementos de avaliación.

Á hora de levar a cabo a avaliación do proceso de ensino e da práctica docente, debemos ter en conta os indicadores
de logro especificados anteriormente. Ditos indicadores permítenos coñecer información axeitada da nosa labor
docente a través de diferentes instrumentos de avaliación como poden ser: enquisas, listas de control, a memoria da
materia ou as actas de avaliación, entre outros.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación levarase a cabo a través da aplicación PROENS ao finalizar cada unidade didáctica.
Ademais, hai que destacar a utilización do diario de clase para o seguimento da actividade lectiva, xa que esta
ferramenta permítenos comprobar se o programado inicialmente se desenvolveu sen dificultade ou hai que realizar
algunha modificación. As modificacións da programación quedarán reflectidas na memoria, que se realizará a final de
curso e servirá como proposta de mellora para o próximo curso.

Centraremos a revisión, avaliación e seguimento da programación atendendo ós seguintes aspectos:

-Comprobación dunha correcta planificación e temporalización das unidades didácticas.

-O equipo docente que imparte a materia no mesmo nivel, coordinarase e analizará regularmente a adecuación da
programación didáctica a cada grupo, formulando propostas de mellora e realizando os axustes necesarios sempre
que sexa preciso.

-Realizarase  un  seguimento  trimestral  dos  resultados  da  avaliación  do  alumnado,  e  en  función  dos  mesmos,
estableceranse modificacións e propostas de mellora naqueles aspectos que se consideren oportunos para mellorar
os resultados académicos do alumnado.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación
establece no seu artigo 91 como a primeira das funcións do profesorado, a elaboración da programación da/s área/s
correspondentes. Este documento será o eixo vertebrador a nivel  curricular do proceso de ensino aprendizaxe
durante  o  ano  académico  2022/2023,  e  seguirá  as  pautas  establecidas  no  equipo  de  ciclo  e  a  comisión  de
coordinación pedagóxica.
A importancia da área de Ciencias Sociais, radica en que o alumnado logre un coñecemento e respecto pola súa
contorna,  cultura  e  historia;  tanto  a  próxima  como  a  máis  afastada.  Baseándonos  nos  17  Obxectivos  de
Desenvolvemento sustentable da Axenda 2030, o obxecto das CCSS é o de dispoñer das ferramentas axeitadas para
formar individuos libres e con espírito crítico, que apliquen a conciencia ecosocial no coidado do noso planeta.

Centrándonos na idade á que vai dirixida esta programación, en 3º de EP (7 ou 8 anos), o alumnado está en plena
fase de maduración cognitiva, sendo capaces de desenvolver un pensamento lóxico sobre os obxectos físicos. Neste
periodo comezan a diferenciar os cambios que se producen na súa contorna.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais
de forma segura, responsable e eficiente, para
buscar información, comunicarse e traballar de
maneira individual, en equipo e en rede.

3 2 4 1-2-3-4-
5 4

OBX2  -  Expor  e  dar  resposta  a  cuestións
científicas  sinxelas,  util izando  diferentes
técnicas,  instrumentos  e  modelos  propios  do
pensamento  científico,  para  interpretar  e
explicar  feitos  e  fenómenos  que  ocorren  no
medio natural, social e cultural.

1-2-3 2-4 1-2 4

OBX3  -  Identificar  as  características  dos
diferentes  elementos  ou  sistemas  do  medio
natural,  social  e  cultural,  analizando  a  súa
organización  e  propiedades  e  establecendo
relacións entre estes, para recoñecer o valor do
patrimonio  cultural,  conservalo,  melloralo  e
emprender accións para o seu uso responsable.

1-2-4-5 1 4 1 1

OBX4 - Identificar as causas e consecuencias da
intervención  humana  na  contorna,  desde  os
puntos  de  vista  social,  económico,  cultural,
tecnolóxico  e  ambiental,  para  mellorar  a
capacidade  de  afrontar  problemas,  buscar
solucións  e  actuar  de  maneira  individual  e
cooperativa na súa resolución, e para poñer en
práctica  est i los  de  vida  sustentables  e
consecuentes  co  respecto,  o  coidado  e  a
protección das persoas e do planeta.

5 2-5 4 1-3-4 1

OBX5  -  Observar,  comprender  e  interpretar
continuidades  e  cambios  do  medio  natural,
social  e  cultural,  analizando  relacións  de
causalidade,  simultaneidade e sucesión,  para
explicar e valorar as relacións entre diferentes
elementos e acontecementos.

3 4 4 1-3 2 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX6 - Recoñecer e valorar a diversidade e a
igualdade  de  xénero,  mostrando  empatía  e
respecto  por  outras  culturas  e  reflexionando
sobre  cuestións  éticas,  para  contribuír  ao
benestar individual e colectivo dunha sociedade
en  continua  transformación  e  ao  logro  dos
valores de integración europea.

3 3 1-2-3 1

OBX7 - Participar na contorna e na vida social
de forma eficaz e construtiva desde o respecto
aos valores democráticos, os dereitos humanos
e  da  infancia  e  os  principios  e  valores  da
Constitución  española  e  a  Unión  Europea,
valorando  a  función  do  Estado  e  as  súas
inst i tuc ións  no  mantemento  da  paz  e
seguridade  integral  c idadá,  para  xerar
interaccións  respectuosas  e  equitativas  e
promover a resolución pacífica e dialogada dos
conflitos.

5 1 1-2-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X Unidade 0.  A Terra1 7

Esta unidade de benvida enfócase nos
coñecementos e nas experiencias previas
propias do alumnado a partir das cales se
empezarán a desenvolver os procesos,
métodos e actitudes.

6

XUnidade 0  .O coñecemento do
espazo2 8

É a unidade de benvida, de motivación do
alumnado
para seguir aprendendo.

7

X Unidade 1.Descubrimos as
paisaxes.3 10

Nesta primeira unidade do curso, exponse
que o alumnado coñeza os principais
elementos que definen as paisaxes. Deste
xeito, resultaralles máis fácil identificar os
diversos factores que provocan ese
desgaste paisaxístico e, á súa vez, vai
favorecer a identificación correcta de
medidas para corrixir os nosos hábitos e
buscar solucións que mitiguen os danos.

7

XUnidade 2.Necesitamos a auga
para vivir4 10

  A auga é o elemento máis importante para
os  seres humanos, as plantas e os animais.
Con todo, as persoas tendemos a abusar
deste rico elemento, causando numerosos
prexuízos na nosa contorna. Nesta unidade
didáctica, o alumnado vai coñecer máis a
fondo contidos relacionados coas
extensións de auga presentes no noso
planeta e as súas características. Ao
finalizar, preténdese que consigan tomar
máis consciencia dos usos que facemos da
auga e que recoñezan o importante  que é
para a vida e a necesidade de coidala.

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XUnidade 2.Necesitamos a auga
para vivir4 1010

. Unidade 3 Que importante é o
aire! X5 8

A contaminación do aire representa un
importante risco para a saúde ambiental e,
desde o colexio, temos unha posición
privilexiada para transmitir, desde idades
moi temperás, a necesidade de contribuír a
mellorar a calidade do aire que respiramos.
A relevancia do estado das capas da Terra
e conceptos relacionados coa meteoroloxía
son conceptos que se traballarán nesta
unidade transversalmente para favorecer a
comprensión da importancia do aire nas
nosas vidas e a súa contextualización.

10

.Unidade 4 Vivimos xuntos X6 8

O respecto aos demais, a tolerancia e a
solidariedade son valores e normas sociais
que se desenvolven na nosa vida en
sociedade. Para que o alumnado senta un
compromiso real por participar na mellora
da súa contorna máis próxima, é necesario
que coñeza con anterioridade os elementos
que o conforman e inflúen nel. Por iso,
nesta unidade propóñense contidos que
promoven o desenvolvemento de
experiencias significativas e cotiás e
fomentan esa necesaria conciencia social
para coa súa localidade e outros ambientes.

10

XUnidade 5.Cantos traballos
diferentes7 10

As profesións é un tema que está moi
vinculado ao alumnado pola súa presenza
na vida cotiá e influencia no seu
desenvolvemento social. A estas idades
gústalles imaxinar e representar
simbolicamente situacións futuras, polo
que, a través desta unidade e de maneira
transversal, vánselles a transmitir unhas
habilidades e uns valores que contribuirán
no seu desenvolvemento. O principal
obxectivo é facer ver ao alumnado que
cada traballo representa un elo importante
na cadea do funcionamento da súa
contorna e que, no seu desempeño,
ninguén ha de padecer ningún tipo de
discriminación nin distinción

25

XUnidade 6. Moitas cousas
fálannos do pasado8 9

Entender que o pasado é a base sobre a cal
se constrúe o presente e se planifica o
futuro é o obxecto principal desta unidade.
A través dos contidos e das actividades
multidisciplinares que se recollen nela,
preténdese xerar no alumnado unha
curiosidade por que investiguen e
interpreten a información, aparentemente
invisible, de multitude de obxectos e
detalles presentes na súa cotiandade.
Coñecer dunha forma máis contextualizada
o concepto abstracto do tempo, apreciar as

25
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XUnidade 6. Moitas cousas
fálannos do pasado8 9

súas pegadas na actualidade e
familiarizarse con temas relacionados coa
historia son a base para a aprendizaxe
nesta última unidade do curso.

25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

 Unidade 0.  A Terra

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

 Identificar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas, demostrando curiosidade polo medio
natural, social e cultural próximo.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Recoñecer actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Identificar  basicamente elementos do
medio natural, social e cultural.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo con as necesidades do contexto educativo. A aula virtual

- A Terra e as catástrofes naturais. Elementos, movementos e dinámicas que ocorren no universo.

2

Título da UDUD

Unidade 0  .O coñecemento do espazo

Duración

8
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Recoñecer  determinados dispositivos  de
acordo co contexto.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural,
social e cultural a través de metodoloxías da
indagación¿e¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

 Comprender  certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo con as necesidades do contexto educativo. A aula virtual

- A Terra e as catástrofes naturais. Elementos, movementos e dinámicas que ocorren no universo.

- Coñecemento do espazo. Representación do espazo. Representación da Terra a través do globo terráqueo, os
mapas e outros recursos dixitais. Uso de planos do barrio ou da localidade, como representación gráfica de
espazos. Interpretación de lendas e símbolos cartográficos elementais en mapas.

3

Título da UDUD

 Unidade 1.Descubrimos as paisaxes.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 25

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural,
social e cultural a través de metodoloxías da
indagación¿e¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 75

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Recoñecer  determinados dispositivos  de
acordo co contexto.

CA1.3 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables utilizándoa en
investigacións relacionadas co medio natural, social
e cultural e adquirindo léxico científico básico.

Buscar información de diferentes fontes.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e medicións
precisas e rexistrándoas correctamente.

Participar en experimentos guiados e no
rexistro dos datos correspondentes.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación (observación no tempo, identificación e
clasificación, procura de patróns, creación de modelos, investigación a través de procura de información,
experimentos con control de variables...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- A Terra e as catástrofes naturais. Elementos, movementos e dinámicas que ocorren no universo.

- O clima e a paisaxe. Os fenómenos atmosféricos. Toma e rexistro de datos e variables meteorolóxicas
(temperatura, humidade, vento, precipitacións) e a súa representación gráfica e visual: o climograma.

- O cambio climático. Introdución ás causas e consecuencias do cambio climático, e o seu impacto nas paisaxes da
Terra.

4

Título da UDUD

Unidade 2.Necesitamos a auga para vivir

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

13/01/2023 09:24:37 Páxina 19de8



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 15

CA2.3 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica estilos de vida
sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado, corresponsabilidade e
protección da contorna e uso sustentable dos
recursos naturais, e expresando os cambios positivos
e negativos causados no medio pola acción humana.

Comprender  diferentes problemáticas
ecosociais e participar na conservación e
mellora da contorna favorecendo o
desenvolvemento sustentable.

TI 85

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas, demostrando curiosidade polo medio
natural, social e cultural próximo.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural,
social e cultural a través de metodoloxías da
indagación¿e¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.

CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Relaciona basicamente elementos do
medio natural, social e cultural.

CA3.4 - Interiorizar normas básicas para a
convivencia no uso dos espazos públicos como
peóns ou como usuarios dos medios de locomoción,
identificando os sinais de tráfico e tomando
conciencia da importancia dunha mobilidade segura,
saudable e sustentable tanto para as persoas como
para o planeta.

Distinguir os principais sinais de tráfico,
iniciándose na educación viaria.

CA4.1 - Protexer o patrimonio natural e cultural e
valoralo como un ben común, adoptando condutas
respectuosas para o seu gozo e propoñendo accións
para a súa conservación e mellora.

Respecta o patrimonio natural e cultural.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- A Terra e as catástrofes naturais. Elementos, movementos e dinámicas que ocorren no universo.

- O cambio climático. Introdución ás causas e consecuencias do cambio climático, e o seu impacto nas paisaxes da
Terra.

- Responsabilidade ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre persoas, sociedades e medio natural.

- Estilos de vida sustentable. O consumo e a produción responsables, a alimentación equilibrada e sustentable, o uso
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Contidos

- eficiente da auga e da enerxía, a mobilidade segura, saudable e sustentable, e a prevención e a xestión dos
residuos.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- Seguridade viaria. A cidade como espazo de convivencia. Normas de circulación, sinais e marcas viarios.
Mobilidade segura, saudable e sustentable como peóns ou como usuarios dos medios de locomoción.

- Compromisos e normas para a vida en sociedade.

- O patrimonio natural e cultural. Os espazos protexidos, culturais e naturais. O seu uso, coidado e conservación.

5

Título da UDUD

. Unidade 3 Que importante é o aire!

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA3.3 - Coñecer os principais órganos de goberno e
funcións de diversas administracións e servizos
públicos, valorando a importancia da súa xestión
para a seguridade integral cidadá e a participación
democrática.

Coñecer algúns dos órganos de goberno e
servizos públicos básicos.

TI 80

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas, demostrando curiosidade polo medio
natural, social e cultural próximo.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA3.1 - Analizar a importancia demográfica, cultural
e económica das migracións na actualidade,
valorando con respecto e empatía a achega da
diversidade cultural ao benestar individual e
colectivo.

Identificar  as características básicas das
migracións na actualidade aceptando a
diversidade cultural.

CA3.4 - Interiorizar normas básicas para a
convivencia no uso dos espazos públicos como
peóns ou como usuarios dos medios de locomoción,
identificando os sinais de tráfico e tomando
conciencia da importancia dunha mobilidade segura,
saudable e sustentable tanto para as persoas como
para o planeta.

Identificar os principais sinais de tráfico,
iniciándose na educación viaria.

CA4.1 - Protexer o patrimonio natural e cultural e
valoralo como un ben común, adoptando condutas
respectuosas para o seu gozo e propoñendo accións
para a súa conservación e mellora.

Protexer e respectar o patrimonio natural
e cultural e valoralo como un ben común.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- Costumes, tradicións e manifestacións culturais da contorna. Respecto pola diversidade cultural que convive na
contorna da cohesión social. A cultura de paz e non violencia.

- Organización política e territorial de Galicia.

- Organización e funcionamento da sociedade. As principais institucións e entidades da contorna local, rexional e
nacional e os servizos públicos que prestan. Estrutura administrativa de Galicia.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- Seguridade viaria. A cidade como espazo de convivencia. Normas de circulación, sinais e marcas viarios.
Mobilidade segura, saudable e sustentable como peóns ou como usuarios dos medios de locomoción.

- Compromisos e normas para a vida en sociedade.

- O patrimonio natural e cultural. Os espazos protexidos, culturais e naturais. O seu uso, coidado e conservación.

6

Título da UDUD

.Unidade 4 Vivimos xuntos

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA3.3 - Coñecer os principais órganos de goberno e
funcións de diversas administracións e servizos
públicos, valorando a importancia da súa xestión
para a seguridade integral cidadá e a participación
democrática.

Coñecer algúns dos órganos de goberno e
servizos públicos básicos.

TI 70

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA4.1 - Protexer o patrimonio natural e cultural e
valoralo como un ben común, adoptando condutas
respectuosas para o seu gozo e propoñendo accións
para a súa conservación e mellora.

Protexer e respectar o patrimonio natural
e cultural e valoralo como un ben común.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
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Contidos

- resolución de conflitos.

- Costumes, tradicións e manifestacións culturais da contorna. Respecto pola diversidade cultural que convive na
contorna da cohesión social. A cultura de paz e non violencia.

- Organización política e territorial de Galicia.

- Organización e funcionamento da sociedade. As principais institucións e entidades da contorna local, rexional e
nacional e os servizos públicos que prestan. Estrutura administrativa de Galicia.

- Ocupación e distribución da poboación no espazo e análise dos principais problemas e retos demográficos.
Representación gráfica e cartográfica da poboación. A organización do territorio en Galicia.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- Compromisos e normas para a vida en sociedade.

- O patrimonio natural e cultural. Os espazos protexidos, culturais e naturais. O seu uso, coidado e conservación.

7

Título da UDUD

Unidade 5.Cantos traballos diferentes

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30
CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Relaciona basicamente elementos do
medio natural, social e cultural.

TI 70

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar determinados dispositivos  de
acordo co contexto

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA3.1 - Analizar a importancia demográfica, cultural
e económica das migracións na actualidade,
valorando con respecto e empatía a achega da
diversidade cultural ao benestar individual e
colectivo.

Coñecer as características básicas das
migracións na actualidade aceptando a
diversidade cultural.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación (observación no tempo, identificación e
clasificación, procura de patróns, creación de modelos, investigación a través de procura de información,
experimentos con control de variables...).
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Contidos

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo con as necesidades do contexto educativo. A aula virtual

- Responsabilidade ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre persoas, sociedades e medio natural.

- Estilos de vida sustentable. O consumo e a produción responsables, a alimentación equilibrada e sustentable, o uso
eficiente da auga e da enerxía, a mobilidade segura, saudable e sustentable, e a prevención e a xestión dos
residuos.

- Desigualdade social e acceso aos recursos. Usos do espazo polo ser humano e evolución das actividades
produtivas.

- Ocupación e distribución da poboación no espazo e análise dos principais problemas e retos demográficos.
Representación gráfica e cartográfica da poboación. A organización do territorio en Galicia.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- Compromisos e normas para a vida en sociedade.

8

Título da UDUD

Unidade 6. Moitas cousas fálannos do pasado

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 25

CA4.3 - Coñecer persoas, grupos sociais relevantes e
formas de vida das sociedades desde a Prehistoria
ata a Idade Antiga, incorporando a perspectiva de
xénero.

Coñecer persoas, grupos sociais
relevantes e formas de vida das
sociedades desde a Prehistoria ata a
Idade antiga, incorporando a identidade
de xénero.

TI 75

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas, demostrando curiosidade polo medio
natural, social e cultural próximo.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

 Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA3.2 - Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero e as condutas non
sexistas recoñecendo modelos positivos ao longo da
historia.

Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero e as
conductas non sexistas.

CA4.1 - Protexer o patrimonio natural e cultural e
valoralo como un ben común, adoptando condutas
respectuosas para o seu gozo e propoñendo accións
para a súa conservación e mellora.

Protexer e respectar o patrimonio natural
e cultural e valoralo como un ben común.

CA4.2 - Identificar feitos da contorna social e cultural
desde a Prehistoria ata a Idade Antiga, empregando
as nocións de causalidade, simultaneidade e
sucesión.

Identificar feitos da contorna social e
cultural desde a Prehistoria ata a Idade
antiga.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación (observación no tempo, identificación e
clasificación, procura de patróns, creación de modelos, investigación a través de procura de información,
experimentos con control de variables...).

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións.

- Avances no pasado relacionados coa ciencia e a tecnoloxía que contribuíron a transformar a nosa sociedade
mostrando modelos que incorporen unha perspectiva de xénero.

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- As fontes históricas: clasificación e utilización das distintas fontes (orais, escritas, patrimoniais) como vía para a
análise dos cambios e permanencias na localidade ao longo da historia.

- O tempo histórico. Nocións temporais e cronoloxía. Localización temporal das grandes etapas históricas en eixes
cronolóxicos.

- As expresións artísticas e culturais prehistóricas e da antigüidade e a súa contextualización histórica desde unha
perspectiva de xénero.

- Iniciación na investigación e nos métodos de traballo para a realización de proxectos, que analicen feitos, asuntos
e temas de relevancia actual con perspectiva histórica, contextualizándoos na época correspondente.

- A acción de mulleres e homes como suxeitos na historia. Descubrimentos e inventos importantes ao longo da
historia.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A realización de diversas tarefas, actividades ou proxectos de xeito autónomo e/ou guiado por parte do alumnado
será unha condición primordial para acadar unha aprendizaxe significativa. Todo isto, terá un enfoque globalizador,
de carácter interdisciplinar, transversal e tratando de achegar o coñecemento científico ao alumnado.
A contorna será un medio idóneo para a adquisición de novas aprendizaxes, comezando polas máis próximas á súa
realidade (sinxelas) e ata chegar a outras máis complexas.
O traballo individual, en pares ou en equipo (traballo colaborativo) serán as opcións máis empregadas para favorecer
a participación total do alumnado.
En cada unidade didáctica, traballaremos un ou unha personaxe relevante ao longo da historia que garde especial
relación coa unidade a tratar.
Todo isto debe rexirse polos principios de normalización e inclusión e así poder atender á diversidade existente na
nosa aula.
En resumo,  a  metodoloxía  será  activa,  participativa,  comunicativa  e  intentará  incluir  novas  experiencias  que
fomenten a innovación educativa na medida que seña posible, coa finalidade de incentivar e motivar ao alumnado
cara a novas aprendizaxes.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libro de texto (Editorial  Santillana)

Computador de aula e encerado dixital

Material funxible (cartolinas, folios, pinturas, témperas...)

Computadores (Sala informática).

Globo Terráqueo

Programa Scratch

Mapas e planisferios

Google Earth

Material de refugallo (cartóns, papeis...)

Libreta ou caderno

Aula virtual do centro (recursos, tarefas, contidos H5P...).

Empregaremos unha variedade significativa de recursos didácticos coa finalidade de ofertarlle ao noso alumnado un
amplo abano de posibilidades para as súas aprendizaxes. Intentaremos motivar e implicar ao alumnado no proceso
de ensino-aprendizaxe, xa que procuraremos que os recursos empregados posibiliten unha aprendizaxe activa por
parte do alumnado.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O proceso de avaliación inicial durará as dúas primeiras semanas lectivas do curso ( 4 sesións).
Nesta avaliación inicial, o obxectivo primordial é comprobar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
posúe o noso alumnado sobre a área de Ciencias Sociais.
Para obter dita información , podemos empregar distintos tipos de instrumentos de recollida de información: test
obxectivos, traballos individuais e/ou grupais, actividades na aula virtual...
A  partires  da  información  recollida  e  da  interpretación  da  mesma,  poderemos  adaptar  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe ás caracterísitcas do grupo-clase, poñendo especial énfase na detección de problemáticas e na posta en
marcha das medidas de atención á diversidade necesarias.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

6

UD 2

7

UD 3

7

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

25

UD 8

25

Total

100

Proba
escrita 0 0 25 15 20 30 30 25 22

Táboa de
indicadores 100 100 75 85 80 70 70 75 78

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes o grao de adquisición das
competencias, o logro dos obxectivos da etapa e os criterios de avaliación. No caso de alumnado con adaptación
curricular, os referentes serán os incluídos na devandita adaptación.
No tocante á calificación dos trimestres, a nota extraerase da media ponderada obtida entre as calificacións das
Unidades didácticas que compoñen o trimestre. Para calificar cada Unidade didáctica, utilizaremos diferentes táboas
de indicadores.  Para  cubrilas,  empregaremos instrumentos  de  avaliación  como portfolios,  traballos  en  grupo,
individuais, realización de experimentos, de proxectos... Na derradeira UD de cada trimestre, un dos CA traballados
será avaliado a través dunha proba escrita. 3º de EP será o primeiro curso onde levaremos a cabo este tipo de
probas, polo que terán un carcater moi simple. Empregaremos actividades de completar enunciados ou de relacionar
elementos, pero en non comezaremos a cualificar con preguntas abertas de resposta libre ata o vindeiro curso
Peso de cada avaliación:
1º trimestre 20% da ordinaria
2º trimestre 30% da ordinaria
3% trimestre 50% da ordinaria.

No caso de obter un número decimal aplicaremos a seguinte equivalencia coas décimas:
* 1,2,3.4 décimas: o número enteiro quedaría como está (por exemplo: 6,3=6).
* 5,6,7,8,9 décimas: ao número enteiro se lle engade 1 unidade (por exemplo: 6,6=7)
A nota final, ao tratarse dunha avaliación continua, será a obtida no terceiro trimestre.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde de 25 de xaneiro de 2022, a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores recupéranse avaliacións anteriores, de ser o caso.
Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa , poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese alumno en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade.

6. Medidas de atención á diversidade

Na etapa da educación primaria poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na detección
precoz das súas necesidades específicas e no establecemento de mecanismos de apoio e reforzo tan pronto como se
detecten dificultades de aprendizaxe co obxecto de reforzar a inclusión e asegurar o dereito a unha educación de
calidade.
Neste sentido, cobra especial relevancia o tratamento do Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo
(ACNEAE), entendidos como os alumnos e alumnas que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiais, por atraso madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe
e  a  comunicación,  por  trastornos  de  atención  ou  de  aprendizaxe,  por  descoñecemento  grave  da  lingua  de
aprendizaxe, por atoparse en situación de vulnerabilidade socioeducativa, polas súas altas capacidades intelectuais,
por incorporarse tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.
O traballo coordinado xunto co Departamento de Orientación, o equipo docente, o persoal sanitario e a familia do
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alumnado será fundamental para a abordaxe das dificultades que poidan xurdir no proceso de ensino-aprendizaxe.
O documento de referencia será o Plan Xeral de Atención á Diversidade, no que figurarán as posibles medidas tanto
ordinarias como extraordinarias de atención á diversidade. Neste sentido, a información obtiva na avaliación inicial
axudará a escoller  a/as medida/as de atención á diversidade, como poden ser o reforzo educativo,  o apoio de
profesorado  con  dispoñibilidade  horaria  ou  o  apoio  de  profesorado  especialista  en  Audición  e  Linguaxe  e/ou
Pedagoxía  Terapéutica.  Será  importante  tamén  a  planificación  de  actividades  de  reforzo  e  ampliación  para
individualizar o ensino e atender á totalidade do alumnado.
Compre lembrar que nos cursos impares non se pode permanecer un ano máis no curso correspondente.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X

ET.5 - Creatividade X X X X X X X X

ET.6 - Emprendemento X X X X X X

ET.7 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X X X X X

ET.8 - Educación para a paz e
resolución pacífica de
conflitos

X X X X X X X X

ET.9 - Educación para o
consumo responsable X X

ET.10 - Desenvolvemento
sustentable X X X X X

ET.11 - Educación para a
saúde, incluida a afectivo-
sexual.

X X X X X X X X

ET.12 - Educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.13 - Pluralidade e respecto
polo estado de dereito. X

ET.14 - Respecto pola
diversidade afectivo-sexual X X X X X X X X

Observacións:
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O traballo dos elementos transversais está implícito na labor docente, xa que debemos transmitir unha serie de
valores e actitudes ao noso alumnado, tal como reflicte a lexislación vixente.
Os elementos transversais  non pertencen exclusivamente a unha área en concreto,  senón que deben ser
abordados ao longo de todas elas.
As CCSS serán un espazo ideal para que de xeito globalizado se traballen todos estes contidos mesturados cos
propios da área.
Certos elementos transversais, como a expresión oral e escrita ou a resolución pacífica de conflitos estarán
presentes  ao longo de todas as  unidades didácticas.  Por  outra  banda,  contidos  como o desenvolvemento
sustentable, serán abordados en unidades didácticas en concreto.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

 Saída polo casco de BetanzosVisita ao casco histórico

Coñecer o mercado.Visita ao mercado

Saída visitando os muíñosRoteiro da auga

Observacións:
As  actividades  complementarias  plantexadas  buscan  proporciaonar  ao  alumnado  unhas  aprendizaxes
vivenciadas, empregando recursos non tan habituais.
Resulta fundamental a planificación de actividades complementarias para consolidar os contidos traballados ao
longo do curso.
O feito de realizar actividades fora do entorno habitual de aprendizaxe ou mesmo con outras persoas implicadas,
resulta moi motivante para o alumnado e serve de catalizador para a consolidación destas aprendizaxes.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Ofréceselle ao alumnado as explicacións individuais que precisan?

Conseguiuse motivar ao alumnado?

Elabóranse diferentes actividades segundo o nivel de desenvolvemento do alumnado?

Préstase atención aos elementos transversais plantexados?

Adáptanse as probas aos diferenets ritmos e estilos de aprendizaxe?

Infórmase ao alumnado dos resultados obtidos nas diferentes probas?

Infórmase ao alumnado dos erros cometidos nas diferentes probas, tarefas ou actividades?

Cal é o grao de coordinación co resto do equipo docente?

Tomáronse medidas para atender ao ACNEAE?
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Mantívose contacto coas familias logrando a súa implicación no proceso?

Aproveitáronse os recursos dos que dispón o centro?

Cando falamos de avaliación, o primeiro que se nos ven á cabeza é a avaliación do alumnado, mais non adoitamos ter
en consideración  a  propia  práctica  docente.  O  propio  Decreto  que establece  o  currículo,  no  seu artigo  21 de
avaliación e promoción, e a orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación, recollen a
necesidade de establecer indicadores de logro para avaliar os procesos de ensino e a súa propia práctica docente nas
programacións didácticas. A información para avaliar todos estes items estará recollida no diario de sesións e no
rexistro anecdótico de cada unha das Unidades Didácticas.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Toda a programación está suxeita a ser revisada con continuidade có obxectivo de adaptar o proceso de ensino-
aprendizaxe aos diferentes ritmos, intereses e necesidades do alumnado.
Durante o desenvolvemento das diferentes Unidades Didácticas e ao remate das mesmas, levarase a cabo unha
avaliación obxectiva coa finalidade de mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
Ao remate de cada trimestre, valoraranse os resultados académicos obtidos polo alumnado, a información recollida a
través dos indicadores de logro do epígrafe anterior e os datos aportados polo equipo docente nas sesións de
avaliación, có gallo de formular propostas de mellora en todos os aspectos da programación (proceso de aprendizaxe,
proceso de ensino e a propia práctica docente). Faremos especial fincapé na análise das cualificacións obtidas ao
longo dos tres trimestres.
Por  outra banda,  un dos aspectos a tratar  durante as sucesivas reunións do equipo do 2º ciclo,  será o propio
seguimento das Programacións Didácticas.

9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BetanzosCEIP Francisco Vales Villamarín

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202315001124

Curso

3º Pri.Educación física

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

70Educación primaria

Sesións
semanais

2

13/01/2023 09:24:01 Páxina 44de1



 Contido
1. Introdución                                                                                                              3

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias                                                        4

3.1. Relación de unidades didácticas                                                                                        5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas                                                                         6

4.1. Concrecións metodolóxicas                                                                                              33

4.2. Materiais e recursos didácticos                                                                                        34

5.1. Procedemento para a avaliación inicial                                                                                 36

5.2. Criterios de cualificación e recuperación                                                                              37

6. Medidas de atención á diversidade                                                                                        39

7.1. Concreción dos elementos transversais                                                                                  40

7.2. Actividades complementarias                                                                                            42

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores de logro                       43

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora                                                          43

9. Outros apartados                                                                                                         44

Páxina

13/01/2023 09:24:01 Páxina 44de2



1. Introdución

O presente documento desenvolve unha programación didáctica para a área de Educación Física en 3º curso de
Educación Primaria, realizada en base á Concreción Curricular do centro e tendo en conta o Decreto vixente actual no
que se establece o currículo de Educación Primaria.

A área de Educación Física debe fundamentarse na adquisición das capacidades que contribúan ao desenvolvemento
persoal e a unha mellor calidade de vida. Ten que dirixirse cara ao coñecemento progresivo da conducta motora e á
adquisición de actitudes, valores e normas referentes ao corpo e ao movemento.

É un área que contribuirá  ao logro de diversos fins  educativos na Etapa de Educación Primaria:  socialización,
autonomía, aprendizaxes básicas e mellora das posibilidades expresivas, cognitivas, comunicativas e lúdicas.

Pero a Educación Física non é unha simple aprendizaxe de movementos, senón un camiño cara á educación total que
utiliza dito movemento como axente pedagóxico con diversas funcións: de coñecemento, de organización perceptiva,
anatómico-funcional,  estético-comunicativa,  de  relación  persoal  coas  demais  persoas,  agonística,  hixiénica,
hedonista, de compensación e catártica.

Esta área curricular está especialmente indicada para integrar todo tipo de alumnado e resulta idónea de cara á
Atención á Diversidade. Debe incidirse na Coeducación e na Igualdade de oportunidades para ambos sexos.

Nesta proposta teranse en conta os diferentes ritmos de maduración, preténdese desenvolver as capacidades e
habilidades instrumentais que melloran e aumentan as posibilidades de movemento dos alumnos/as, a través de
patróns motores básicos que constitúan unha sólida base para o futuro.

Un dos obxectivos principais debe ser fomentar a adquisición dun estilo de vida activo e saudable que lle permita ao
alumnado chegar a consolidar hábitos e, posteriormente, perpetualos ao longo da súa vida. Esos hábitos de vida
saudable son a clave para evitar o sedentarismo e a obesidade contribuíndo a ter calidade de vida. Temos que
inculcar ao noso alumnado que a actividade física ten que estar no presente e no futuro do seu día a día.

Para abordar con posibilidades de éxito as numerosas situacións motrices ás que se verá exposto o alumnado ao
longo da súa vida, será preciso desenvolver de maneira integral capacidades de carácter cognitivo e motor, pero
tamén afectivo - motivacional, de relacións interpersoais e de inserción social. Deste xeito, o alumnado terá que
aprender a xestionar as súas emocións e as súas habilidades sociais en contextos de práctica motriz.

O  alumnado  tamén  deberá  recoñecer  diferentes  manifestacións  da  cultura  motriz,  como  parte  relevante  do
patrimonio cultural, expresivo e artístico, que poden converterse en obxecto de gozo e aprendizaxe. Para iso, será
preciso desenvolver a súa identidade persoal e social integrando nela as manifestacións máis comúns da cultura
motriz, a través dunha práctica vivenciada e creativa.

O desenvolvemento de actitudes comprometidas co medio ambiente e a súa materialización en comportamentos
baseados na conservación e  na sustentabilidade asociaranse cunha competencia  fundamental  para a  vida en
sociedade que debe comezar a adoptarse nesta etapa.

* CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS ALUMNADO DE 2º CICLO (8 a 10 anos).__________

-  Ámbito  cognitivo:  atópase  en  plena  etapa  do  período  das  operacións  concretas,  o  que  supón  que  razoan
lóxicamente,  xa  non  emiten  xuízos  intuitivos  propios  do  período  anterior.  Agora  ben,  o  seu  razoamento  está
vencellado á manipulación dos obxectos aos que éste se refire.

- Ámbito motor: teñen cada vez máis relacións co mundo que os rodea. Neste período, mostran unha maior forza e
unha gran progresión na coordinación motora.

- Ámbito afectivo-social: nesta idade, ábrense a persoas e costumes diferentes ás súas, na que actúan de modo cada
vez máis autónomo, poñéndose eles mesmos os seus fins e organizando as súas accións por sí solos en función dos
seus proxectos e obxectivos. Nesta etapa advírtese unha segregación entre sexos, producíndose unha clara
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diverxencia entre os xogos dos nenos e das nenas. Neste período, o grupo organízase para converterse no verdadeiro
centro da vida escolar.

* CONTEXTUALIZACIÓN.____________________________________________________

- Centro: CEIP FRANCISCO VALES VILLAMARÍN
- Unidades: 42 (11 en EI e 31en EP)
- Curso: 3º EP
- Nº alumnos/as: 120 (63 nenas e 57 nenos)
- Contorna: Urbana
- Instalacións: polideportivo, patio exterior, patio cuberto.
- Xornada escolar: continua (09:00 a 14:00)

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Adoptar  un  estilo  de  vida  activo  e
saudable, practicando regularmente actividades
f í s i c a s  e  d e p o r t i v a s  e  a d o p t a n d o
comportamentos que potencien a saúde física,
mental  e  social ,  as í  como  medidas  de
responsabilidade individual e colectiva durante
a  práctica  motriz  para  interiorizar  e  integrar
hábitos  de  actividade  física  sistemática  que
contribúan ao benestar.

2-5 2-5 3

OBX2  -  Adaptar  os  elementos  propios  do
esquema  corporal,  as  capacidades  físicas,
perceptivo-motrices e coordinativas, así  como
as  habil idades  e  as  destrezas  motrices,
aplicando procesos de percepción,  decisión e
execución  adecuados  á  lóxica  interna  e  aos
obxectivos  de  diferentes  situacións,  para  dar
resposta ás demandas de proxectos motores e
de prácticas motrices con distintas finalidades
en contextos da vida diaria.

1 3 4-5

O B X 3  -  D e s e n v o l v e r  p r o c e s o s  d e
autorregulación  e  interacción  no  marco  da
práctica  motriz,  con  actitude  emprática  e
inclusiva, facendo uso de habilidades sociais e
actitudes de cooperación, respecto, traballo en
equipo e deportividade, con independencia das
diferenzas etnoculturais, sociais, de xénero e de
habilidade dos participantes, para contribuír á
convivencia social  e ao compromiso ético nos
diferentes espazos en que se participa.

1-5 1-3-5 2-3

OBX4  -  Recoñecer  e  practicar  diferentes
manifestacións  lúdicas,  físico-deportivas  e
artístico-expresivas propias da cultura motriz,
valorando a súa influencia e as súas achegas
estéticas  e  creativas  á  cultura  tradicional  e
contemporánea, para integralas nas situacións
motrices que se utilizan regularmente na vida
cotiá.

3 3 1-2-3-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5  -  Valorar  diferentes  medios  naturais  e
urbanos  como  contextos  de  práctica  motriz,
interactuando  con  eles,  comprendendo  a
importancia  da  súa  conservación  desde  un
enfoque sustentable e adoptando medidas de
responsabilidade individual durante a práctica
de xogos e actividades físico-deportivas, para
realizar unha práctica eficiente e respectuosa
coa  contorna  e  participar  no  seu  coidado  e
mellora.

5 2-4 1-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XComezo o curso1 2

Unidade didáctica destinada á presentación
de alumnado e profesorado, así como
tamén para establecer unha serie de
directrices que seguiremos ao longo de
todas as sesións do curso en Educación
Física. É importante que se teñan presentes
unhas normas básicas, que farán que as
clases transcorran con normalidade e que
coñezan o blog e a Aula Virtual de
Educación Física.

5

XEstou en forma2 6

Esta unidade didáctica tratará máis
aspectos relacionados coa saúde, en
especial a respiración e relaxación,
contidos moi a ter en conta á hora de
realizar calquera tipo de actividade física. O
alumnado aprenderá conceptos básicos que
teñen que ver coa toma de pulsacións,
xeito de respirar correctamente e técnicas
básicas de relaxación (como o ioga) despois
de realizar o exercicio físico.

10

XSon equilibrista3 4
Nestas unidade didáctica traballaremos o
equilibrio, tanto estático como dinámico,
utilizando o noso corpo e diverso material
como a barra de equilibrio.

10

XSon coordinado4 4

Esta unidade didáctica está destinada a
tratar aspectos como a percepción e
estruturación espacio-temporal, moi
importantes de cara ao posterior traballo
das habilidades físicas básicas ao longo de
todo o curso. Traballaranse habilidades
básicas de saltos, xiros, transportes e
conducións.

10

XManteño o meu corpo san X5 6

Nesta unidade didáctica trataranse
aspectos fundamentais que teñen que ver
coa saúde. É un tema moi importante, polo
que a súa transversalidade é patente e
necesaria para a concienciación do
alumnado. Aprenderemos primeiros auxilios

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XManteño o meu corpo san X5 6e nutrición. 10

Iniciación aos deportes e xogos
alternativos X6 24

Nesta unidade didáctica coñeceremos e
practicaremos diferentes deportes como
hockey, badminton, baloncesto, etc e xogos
alternativos como Colpbol, Duni, Datchball,
etc cos que melloraremos as habilidades do
noso alumnado. Tamén traballaremos a
Educación Vial.

20

XTodo o mundo xoga X7 12

Esta unidade didáctica servirá como
plataforma para presentar ao alumnado
xogos de diferentes partes do mundo.
Tamén farase unha proposta por parte do
mestre de diferentes xogos populares da
comunidade autónoma. O alumnado,
nalgún momento, proporá algún xogo
popular, despois dun pequeno traballo de
investigación entre os membros da súa
familia. Por último, practicaremos
malabares e construiremos xoguetes con
material de reciclaxe.

15

XComunícome, expréxome e
bailo8 6

Esta unidade didáctica está destinada á
toma de contacto por parte de alumnado
coa expresión corporal. Aspecto pouco
traballado normalmente, pero que axuda
en gran medida a exteriorizar ideas,
sentimentos, así como tamén a aceptación
da súa realidade corporal diante dos
demáis, desterrando aspectos como a
vergoña, introversión e timidez.

10

XXXogamos na natureza X9 6

Esta unidade didáctica servirá para dar a
coñecer ao alumnado outros espazos e
situacións de xogo distintos aos que están
afeitos a ver nas clases de Educación
Física. Tamén realizaremos rutas de
sendeirismo pola contorno ao longo do
curso.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Comezo o curso

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer a propia imaxe corporal e a
dos demais

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara o esforzo

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de
acollida, inclusión, axuda e cooperación

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de precaución e
prevención de lesións en relación coa
conservación e mantemento do material

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintos contextos e
situacións motrices

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas consensuadas na
clase
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de precaución e
prevención de lesións en relación coa
conservación e co mantemento do
material

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintos contextos e
situacións motrices

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

13/01/2023 09:24:02 Páxina 44de8



Contidos

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Espazos naturais no contexto urbano: uso, gozo e mantemento.

- Material para actividades no medio natural e urbano: valoración previa e actuación ante posibles danos.

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

2

Título da UDUD

Estou en forma

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer a propia imaxe corporal e a
dos demais

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación en prácticas motrices
variadas

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de precaución e
prevención de lesións en relación coa
conservación e mantemento do material

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas consensuadas na
clase

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación ao participar en prácticas
motrices variadas

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintos contextos e
situacións motrices

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de precaución e
prevención de lesións en relación coa
conservación e mantemento do material
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintos contextos e
situacións motrices

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Conciencia e control do ritmo respiratorio en diferentes actividades. Consciencia dos diferentes tipos de
respiración.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.
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Contidos

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter expresivo.

- Material para actividades no medio natural e urbano: valoración previa e actuación ante posibles danos.

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

3

Título da UDUD

Son equilibrista

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer a propia imaxe corporal e a
dos demais

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de precaución e
prevención de lesións en relación co
mantemento do material

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas consensuadas na
clase

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de precaución e
prevención de lesións en relación co
mantemento do material

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.
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Contidos

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Equilibrio estático e dinámico en situacións a diversas alturas e sobre superficies estables e inestables.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter expresivo.

- Material para actividades no medio natural e urbano: valoración previa e actuación ante posibles danos.

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

4

Título da UDUD

Son coordinado

Duración

4
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer a propia imaxe corporal e a
dos demais

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención en relación
co mantemento do material

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas consensuadas na
clase
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
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Contidos

- se pretenda desenvolver.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Esquema corporal:

- Definición da lateralidade.

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter expresivo.

- Material para actividades no medio natural e urbano: valoración previa e actuación ante posibles danos.

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

5

Título da UDUD

Manteño o meu corpo san

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer a propia imaxe corporal e a
dos demais

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas consensuadas na
clase

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Características dos alimentos naturais, procesados e ultraprocesados.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Factores básicos que inciden no coidado do corpo.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.
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Contidos

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Espazos naturais no contexto urbano: uso, gozo e mantemento.

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

6

Título da UDUD

Iniciación aos deportes e xogos alternativos

Duración

24

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer a propia imaxe corporal e a
dos demais, respectando as
características individuais

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA2.3 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Realizar proxectos motores de carácter
individual

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoptar decisións en situacións lúdicas

CA3.1 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Realizar proxectos motores de carácter
individual

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoptar decisións en situacións lúdicas

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas consensuadas na
clase

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Adquirir unha visión aberta do deporte para
partir do coñecemento de distintas ligas femininas,
masculinas ou mixtas, achegándose ao deporte para
partir do coñecemento de distintas ligas femininas,
masculinas ou mixtas; coñecendo o deporte
federado e identificando e rexeitando
comportamentos contrarios á convivencia,
independentemente do contexto no que teñan lugar.

Identificar e rexeitar os comportamentos
contrarios á convivencia

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

13/01/2023 09:24:03 Páxina 44de22



Contidos

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Localización no espazo en situacións cooperativas.

- Posicionamento no espazo e recolocación tras cada acción en situacións motrices de persecución e de interacción
cun móbil.

- Anticipación ás decisións ofensivas do adversario en situacións de oposición de contacto.

- Pase a compañeiros desmarcados ou en situación vantaxosa en situacións motrices de colaboración-oposición, de
persecución e de interacción cun móbil.

- Esquema corporal:

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Creatividade motriz: variación e adecuación da acción motriz ante estímulos internos e externos.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas do mundo como manifestación da
interculturalidade.

- Normas de uso: educación viaria. Uso de medios de desprazamento con rodas. Mobilidade segura, saudable e
sustentable.

7

Título da UDUD

Todo o mundo xoga

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

13/01/2023 09:24:03 Páxina 44de23



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Respectar as características individuais

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA2.3 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Realizar proxectos motores de carácter
individual

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoptar decisións en situacións lúdicas

CA3.1 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Realizar proxectos motores de carácter
individual
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoptar decisións en situacións lúdicas

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas consensuadas na
clase

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA5.2 - Participar activamente en xogos motores e
noutras manifestacións artístico-expresivas con
arraigamento na cultura propia, tradicional ou
actual, así como noutros procedentes de diversas
culturas, contextualizando a súa orixe, a súa
aparición e a súa transmisión ao longo do tempo e
valorando a súa importancia, repercusión e
influencia nas sociedades pasadas e presentes.

Participar activamente en xogos motores

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Localización no espazo en situacións cooperativas.

- Posicionamento no espazo e recolocación tras cada acción en situacións motrices de persecución e de interacción
cun móbil.

- Anticipación ás decisións ofensivas do adversario en situacións de oposición de contacto.

- Pase a compañeiros desmarcados ou en situación vantaxosa en situacións motrices de colaboración-oposición, de
persecución e de interacción cun móbil.

- Esquema corporal:

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Creatividade motriz: variación e adecuación da acción motriz ante estímulos internos e externos.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.
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Contidos

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas do mundo como manifestación da
interculturalidade.

- Coñecemento e práctica de bailes e xogos populares, tradicionais e autóctonos de Galicia.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

8

Título da UDUD

Comunícome, expréxome e bailo

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Respectar as características individuais

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA2.3 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Realizar proxectos motores de carácter
individual

CA3.1 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Realizar proxectos motores de carácter
individual

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA3.4 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir distintas combinacións de
coreografías individuais

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas consensuadas na
clase

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA4.5 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir distintas combinacións de
coreografías individuais

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.2 - Participar activamente en xogos motores e
noutras manifestacións artístico-expresivas con
arraigamento na cultura propia, tradicional ou
actual, así como noutros procedentes de diversas
culturas, contextualizando a súa orixe, a súa
aparición e a súa transmisión ao longo do tempo e
valorando a súa importancia, repercusión e
influencia nas sociedades pasadas e presentes.

Participar activamente en xogos motores

CA5.3 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir distintas combinacións de
coreografías individuais

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.
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Contidos

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Creatividade motriz: variación e adecuación da acción motriz ante estímulos internos e externos.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas do mundo como manifestación da
interculturalidade.

- Coñecemento e práctica de bailes e xogos populares, tradicionais e autóctonos de Galicia.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas simples.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter expresivo.

- Material para actividades no medio natural e urbano: valoración previa e actuación ante posibles danos.

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

9

Título da UDUD

Xogamos na natureza

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Respectar as características individuais

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar medidas de preparación da
práctica motriz

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA2.5 - Desenvolver unha práctica motriz segura en
contextos naturais e urbanos de carácter terrestre
ou acuático, adecuando as accións á análise de cada
situación e aplicando medidas de conservación
ambiental.

Desenvolver unha práctica motriz segura
en contextos naturais e urbanos

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA3.5 - Desenvolver unha práctica motriz segura en
contextos naturais e urbanos de carácter terrestre
ou acuático, adecuando as accións á análise de cada
situación e aplicando medidas de conservación
ambiental.

Desenvolver unha práctica motriz segura
en contextos naturais e urbanos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar unha disposición positiva cara o
esforzo

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas consensuadas na
clase

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais de axuda
e cooperación

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
en relación co mantemento do material

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Empregar os compoñentes da
motricidade en distintas situacións
motrices

CA6.4 - Desenvolver unha práctica motriz segura en
contextos naturais e urbanos, adecuando as accións
á análise de cada situación e aplicando medidas de
conservación ambiental.

Desenvolver unha práctica motriz segura
en contextos naturais e urbanos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.
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Contidos

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter expresivo.

- Espazos naturais no contexto urbano: uso, gozo e mantemento.

- Material para actividades no medio natural e urbano: valoración previa e actuación ante posibles danos.

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía empregada nesta programación será:

* FLEXIBLE: adaptándose continuamente aos diferentes niveis de cada alumno/a.
* ACTIVA: fomentando alumnado autónomo e responsable das súas aprendizaxes.
* PARTICIPATIVA: potenciando a cooperación-colaboración entre iguais.
* INTEGRADORA: facilitando poder sentirse capaces coas súas propias respostas motrices e coas súas diferenzas,
mellorando a autoestima.
* INDUCTIVA: tentando que o alumno/a poida comprender o que está a facer e cal é o obxectivo.
* LÚDICA: o xogo, elemento fundamental.
* CREATIVA: propoñendo a procura de solucións aos problemas que vaian aparecendo ao longo da aprendizaxe.

As metodoloxías activas contribuirán á adquisición das competencias clave, convertendo o xogo nun importante
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recurso  metodolóxico,  dado  o  carácter  global  e  lúdico  desta  área  ao  longo  de  toda  a  etapa.  Destacando
especialmente as actividades cooperativas sen rexeitar o aspecto competitivo xa que contribúen a saber gañar e
saber perder.

O  xogo  ten  o  valor  extra  de  dar  ás  sesións  un  carácter  divertido  e  de  contribuír  a  fomentar  aprendizaxes
significativas. Na organización da clase intentaremos evitar, na medida do posible, os tempos mortos e de espera,
para o cal debemos contar con material suficiente ou diversificar as actividades. Cando se desenvolvan actividades
que requiran esforzos, distribuiremos axeitadamente o tempo de recuperación, variando o tipo de actividade.

Así mesmo, para favorecer unha adquisición eficaz das competencias deberán deseñarse actividades de aprendizaxe
que lle permitan ao alumnado avanzar en máis dunha competencia ao mesmo tempo.

Os métodos e estilos de ensinanza a utilizar serán variados e dependerán da actividade para desenvolver;  así
utilizaremos estilos máis directivos (mando directo, asignación de tarefas) en actividades que esixan unha maior
intervención do profesor. Da mesma maneira avogaremos por estilos menos directivos (resolución de problemas,
descubrimento guiado,...) buscando unha maior autonomía no alumnado (desenvolvemento dos traballos e posta en
escena deles).

Propoñer proxectos significativos para o alumnado utilizando metodoloxías non directivas (descubrimento guiado,
resolución de problemas e libre exploración), o traballo cooperativo e os retos motrices, reforzando a reflexión e a
responsabilidade, minimizando os posibles riscos e extremando as medidas de precaución. A progresión irá desde
tarefas sinxelas cara ás de maior dificultade.

O descubrimento guiado e a resolución de problemas son estilos que se basean en propostas motrices que crean
unha dúbida nos coñecementos previos do alumnado, para que investigue e chegue a unha ou varias solucións, que
polo feito de ser  descubertas pola propia persoa afianzan a aprendizaxe na súa estrutura cognitiva,  así  como
aumentan de xeito considerable a súa autonomía e autoestima.

Uso de distintas metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, partindo das
súas capacidades,  valorando non só o  resultado senón a progresión e o  proceso da actividade motriz  mesma
favorecendo a capacidade de aprender por sí mesmos.

No transcurso de cada UD utilizaranse diferentes agrupamentos de alumnos (gran grupo, pequeno grupo, parellas,
traballo individual). A labor do docente será a de aplicar a información inicial e ir polos diferentes grupos achegando o
feedback necesario, unhas veces de forma individual e outras de maneira masiva.
A aplicación das TICs (tecnoloxías da información e a comunicación) vai favorecer o coñecemento dos resultados,
debemos utilizalas como ferramenta ou instrumento na busca de información e tamén como reflexión e difusión.

Tamén se proporán situacións de ensino recíprocas, xa que o feito de que un alumno/a teña que corrixir ao seu
compañeiro non só axuda ao que está a executar a acción, senón que tamén, o que fai as veces de ensinante,
adquire unha idea máis clara da actividade que tamén él debe realizar, ao verse obrigado a analizar a execución do
seu compañeiro e a detectar os erros que comete.

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado, terá en conta os
seus diferentes ritmos e preferencias de aprendizaxe. Tamén favorecerá a capacidade de aprender por si mesmo,
fomentará o traballo colaborativo e en equipo, e potenciará a aprendizaxe significativa que promova a autonomía, a
reflexión e á súa aplicación na vida cotiá, fóra da contorna do centro.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

CLASIFICACIÓN MATERIAL E RECURSOS:

A) Convencional pequeno tamaño: aros, cordas, picas, conos, pelotas, zancos, etc.

13/01/2023 09:24:03 Páxina 44de34



B) Convencional gran tamaño: porterías, canastras, bancos, colchonetas, pelotas xigantes, etc.

C) Non convencional: globos, sacos, teas, panos, lanzadores, sticks, etc.

D) Non convencional refutable: xornais, botellas e bolsas de plástico, botes suavizante, tapóns, vasos iogur, cartóns,
etc.

E) Informático e audiovisual: proxector, pizarra dixital, ordenador, altofalantes, canón, equipo de música, etc.

F) Instalacións: patios exteriores, patio cuberto, pavillón, entorno urbán, etc.

Os diferentes materiais e recursos didácticos que utilizaremos deberán cumprir as seguintes funcións:

1. Función de apoio á aprendizaxe: os materiais favorecen a interiorización dos contidos dunha maneira eficaz e
significativa dentro do proceso de adquisición de aprendizaxe. Os materiais xogan un papel esencial  ao ser os
canalizadores na selección e almacenamento da información.

2. Función estruturadora: axudan á hora de ordenar e estruturar toda a información que reciben, de maneira que o
abstracto verase transformado en coñecementos máis concretos e accesibles, conseguindo con iso, que os alumnos
obteñan unhas aprendizaxes máis específicas e concretos.

3.  Función  motivadora:  todo recurso  material  ten  que ser  chamativo,  fonte  de  interacción  e  favorecedora  da
aprendizaxe de forma agradable, divertida e pracenteira, onde o neno non conciba en si mesmo o obxectivo principal
que persegue, que é a aprendizaxe, senón que considere toda actividade educativa como unha ampliación máis da
súa vida diaria.

Con base no sinalado, Bautista (2010) establece unha serie de características que deben ter os materiais en relación
á función complementaria que realiza na actividade educativa, como:

- Carácter motivador; xa que, segundo a forma, textura, cor e características particulares do material, espertase o
interese e curiosidade para a súa utilización.
- Carácter polivalente; os materiais poden ser utilizados como elementos en varias actividades escolares e como
elementos de diferentes xogos.
- Carácter colectividade; a súa utilización pode ser individual ou colectiva.
- Carácter de accesibilidade; estar organizado e dispoñible para a libre elección dos alumnos.

A importancia do material, os recursos e estímulos aplicados como xogo na Actividade Física son fundamentais xa
que permiten realizar experiencias múltiples, mediante os cales se vai acadando a comprensión concreta e precisa
dos obxectivos nas metas propostas, así como tamén o proporcionar a capacidade de poder crear, relacionar, e
transformar o que se quere alcanzar en coñecemento, cun ambiente cheo de emocións, sensacións e experiencias
propias do ser humano mediante actividades lúdicas.

Á hora de falar sobre os recursos e materiais de Educación Física é necesario establecer as diferenzas que existen
entre un e outro.  Para moitos autores sinónimos,  pero para outros hai  unha diferenza entre os materiais  e os
recursos.

Trujillo (2010), menciona que por materiais defínense aqueles materiais curriculares que foron elaborados cunha
finalidade explícita, mentres que os recursos didácticos toman o seu verdadeiro valor pedagóxico no momento no
que os docentes deciden, desde a metodoloxía, integralos no currículo.

Os recursos e materiais utilizados nas sesións de Educación Física cumpren distintas finalidades, sendo as máis
relevantes as seguintes:

- Son un medio entre a teoría impartida e a práctica deportiva.
- Motivan ao alumnado á hora de realizar as tarefas.
- Favorecen a comunicación e comprensión entre o alumnado.
- Son un elemento auxiliar eficaz.
- Posibilita a autoinstrucción.
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- Son unha guía para as aprendizaxes.
- Permiten avaliar ao alumnado.

En función da unidade didáctica e sesión a impartir, empregaranse uns materiais e recursos diferentes. Deben estar
acordes ás actividades para realizar. O material dependerá do propósito co cal se vai a traballar, polo que será
preciso analizar: a idade, as capacidades, a contorna, entre outras.
Tamén teremos en conta para a impartición da área os recursos que nos ofrece a comunidade e o entorno (parques,
ríos, praias, bosques, camiños, piscinas, pistas de tenis e outras instalacións) e que igualmente serán empregados
cando así se considere.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Lagardera define a avaliación como un mecanismo de recollida de información que, unha vez valorada, serve para
tomar determinadas decisións.

A avaliación debe ser entendida como unha práctica reflexiva que nos permita comprender mellor o que sucede no
escenario educativo. Tamén nos permitirá investigar sobre a nosa propia práctica. Polo tanto, a avaliación débenos
servir para acumular o maior número de información sobre un alumno e sobre todos os aspectos que determinan o
proceso de aprendizaxe.

En Educación Física a avaliación posúe unha serie de peculiaridades que se deben ter en conta:

-  O  carácter  lúdico  que  a  actividade  físico-deportiva  posúe  fai  que  os  obxectivos  que  se  plantexen sexan de
satisfacción  persoal.  Xerar  actitudes  positivas  e  duradeiras  é  unha  meta  a  longo  prazo,  logo  non  debemos
obsesionarnos con obxectivos inmediatos.
-  A  estreita  relación  entre  motricidade  e  desenvolvemento  evolutivo  desvirtúa  os  éxitos  conseguidos  polo
profesorado.
- As condicións en que se desenvolve a área: número de alumnos, tempo dispoñible, necesidade de instrumentos ou
condicións específicas e a imposibilidade de avaliar de forma masiva poden restar eficacia á avaliación. Polo tanto é
necesario abordar estas condicións con criterios realistas, debemos seleccionar instrumentos que pola súa economía,
facilidade de aplicación, fluidez na organización e calidade da información recollida alteren menos o ritmo de clase.
- Ten que de compaxinar as apreciacións subxectivas coas obxectivas, tanto unhas como outras poden alterar a
información.  Os  obxectivos  actitudinais  poden  perderse  na  subxectividade  e  a  práctica  exclusiva  de  probas
obxectivas reduce o progreso do alumno fronte á norma.
- A ausencia dun contido estable definido e uniforme fai que se imparta substancialmente de forma diferente segundo
as circunstancias da contorna.

Hai tres momentos significativos no proceso avaliador dentro do desenvolvemento curricular que determinan as súas
funcións específicas.  Son a avaliación inicial-diagnóstica,  a avaliación procesual-formativa;  e a avaliación final
sumativa.

A avaliación inicial serve para coñecer o nivel, non exacto, pero si unha aproximación, do grupo clase con respecto a
algúns contidos. A través desta avaliación inicial en educación física, non se pretende coñecer todos os aspectos que
se poidan avaliar na área (se fose así poderiamos estar todo o ano avaliando), senón só aqueles que sexan máis
relevantes para o obxectivo educativo que cada un pretenda conseguir, e así poder realizarse unha idea rápida e
global de onde pode partir.

Existe unha gran variabilidade de aspectos a avaliar en Educación Física e de distinta natureza (expresión corporal,
habilidades motrices básicas, equilibrio, coordinación, capacidades física básicas, actividades no medio natural, xogos
de cooperación-oposición, respecto que lle teñen ao material, a autonomía, etc.).

Podemos definir a avaliación inicial como aquela que nos permite diagnosticar ata onde pode chegar o proceso de
ensino/aprendizaxe, como o punto de partida dos obxetivos propostos.

Na primeira sesión de cada unidade didáctica prestarase especial atención ao nivel de partida do alumnado en canto
aos contidos de dita unidade (posibilidades, necesidades, intereses, etc). Suporá unha avaliación inicial que poderá
condicionar o grado de complexidade das actividades das seguintes sesións.
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Tamén ao inicio do curso realizaremos unha avaliación inicial para coñecer o nivel de competencia motriz dos nosos
alumnos/as. Esta primeira avaliación do curso que se levara a cabo durante as sesións do mes de setembro e que nos
permitirá obter un diagnóstico inicial estará composta por:

- Ficha médica de cada alumno/a

- Circuitos e actividades que comprendan os seguintes contidos:
- Estructuración espazo-temporal: Correr por unha sucesión de valos, desprazarse en función dun ritmo marcado.
- Coordinación e equilibrio: Caminar con zancos unha distancia determinada.
- Habilidades básicas: Lanzamento e recepción dun balón.
- Habilidades xenéricas: condución e botes cun balón nun recorrido establecido.
- Capacidades físicas: Resistencia (5 min), Velocidade (30 m), axilidade (10x5 m.), Forza (abdominais), flexibilidade
(flexión de tronco).
- Expresión e comunicación corporal: Axustar movementos a un ritmo dado, xogos de mímica.

Estas tarefas e actividades teñen o obxectivo de ter un punto de partida co que comezar a traballar cos contidos. A
diversidade é unha realidade facilmente observable, e a súa axeitada atención é un dos alicentes básicos no que se
fundamenta o sistema educativo. Cada alumno e cada alumna teñen unha ampla gama de necesidades educativas,
debidas á presenza de múltiples factores persoais e sociais (xénero, idade, etapa de desenvolvemento madurativo,
motivación, intereses, estilos de aprendizaxe, expectativas, procedencia socioeconómica e cultural, orixe étnica,
etc.), que deben ser satisfeitas.

En consecuencia, todo centro ten que estar en condicións de:
1.º Adaptarse ás características individuais e sociais de cada alumno ou alumna.
2.º Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada cultura propia.
3.º Adoptar unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade.
4.º  Partir  dunha avaliación  inicial  do  alumnado en cada núcleo  de aprendizaxe que permita  detectar  os  seus
coñecementos previos, para facilitar a significatividade dos novos contidos que se deben aprender.

Como consecuencia da obrigatoriedade do ensino, xorde a escola comprensiva, que ofrece un mesmo currículo básico
para todos os alumnos e todas as alumnas minimizando as súas diferenzas a través do principio de igualdade de
oportunidades, co fin de compensar así as desigualdades sociais. Ademais, exponse como proporcionar unha resposta
educativa axeitada a un colectivo de estudantes con necesidades de formación moi diversas, escolarizados dentro
dun mesmo centro educativo e cun currículo, en parte, común.

Esta proposta trata de promover a escola comprensiva mediante as seguintes estratexias:
1.ª  Adoitar  organizacións flexibles dentro do aula,  con respecto cara aos principios básicos de organización e
funcionamento dos  grupos,  practicando estratexias  inter  e  intragrupais,  para  potenciar  o  traballo  con grupos
heteroxéneos de alumnos e alumnas.
2.ª Realizar as adaptacións curriculares necesarias para asegurar que se poida manter unha escola na que teñan
cabida todos, sexan cales sexan as súas necesidades educativas ou intereses persoais específicos.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

20

UD 7

15

UD 8

10

UD 9

10

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

13/01/2023 09:24:04 Páxina 44de37



Para  determinar  a  nota  do  alumnado,  débense  establecer  uns  criterios  de  cualificación  que  se  relacionen
directamente  cos  criterios  de  avaliación.  Estes  criterios  permitirán  identificar  se  o  alumnado  progresa
adecuadamente, é dicir, se desenvolven as capacidades de diferentes ámbitos ou se necesita mellorar nalgúns
aspectos.
Todo alumnado ten dereito a unha avaliación o máis obxectiva posible e debe coñecer claramente o sistema de
avaliación de forma que o/a alumno/a teña control sobre a aprendizaxe e a avaliación.
Débense variar os instrumentos de avaliación para obter información desde diferentes fontes, e desta forma orientar
o proceso e realizar axustes sempre que sexa necesario.
A avaliación ideal debe estar centrada no alumnado. E isto significa que non vale a mesma avaliación para todos
porque non todos aprenden da mesma forma. Algúns poden pensar que temos que facer unha avaliación para cada
neno/a, pero se traballas por niveis poderemos identificar o nivel do alumnado e a partir de aí preparar a avaliación.

COMO AVALIAR AO NOSO ALUMNADO?

A avaliación será Criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e avaliando o seu propio progreso, é
dicir, o resultado obtido do individuo compararase con outros resultados obtidos polo mesmo nas mesmas actividades
ou probas.
Ao ser unha programación didáctica para 2º Ciclo empregaremos Instrumentos Cualitativos, sendo polo tanto unha
avaliación baseada en técnicas de observación.

Rexistraremos diariamente o que acontece nas sesións, empregando diferentes Instrumentos de Avaliación:

- ESCALAS DE VALORACIÓN: cada U.D. inclúe a escala que se aplicará nela.
-  REXISTRO  ANECDÓTICO:  reflectiranse  acontecementos  que  sexan  significativos  a  efectos  de  avaliación  do
alumnado, así como calquera feito ou incidencia da sesión que nos poida servir como autoavaliación.
- LISTAS DE CONTROL: consiste nunha serie de ítems referidos a características, accións e actividades, nas que se
indicará simplemente se se realizan ou non.
- RÚBRICAS: instrumento de medición no que a través dos CA prescritos se establecen uns estándares por niveis,
mediante a disposición de escalas, que permiten determinar a calidade da execución en tarefas específicas.
- COAVALIACIÓN: o alumnado será o responsable de avaliar aos seus compañeiros en algúns aspectos e accións
definidas polo docente.
- TEST MOTORES: miden as cualidades físicas básicas que posúe o alumnado para realizar unha actividade física.
- SOCIOGRAMA: permitiranos coñecer as relacións sociais que existen dentro dos membros do grupo.

CANDO SE AVALÍA?

1- AVALIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

Avaliarase cada unha das Unidades Didácticas sobre 10, empregando diversos instrumentos de avaliación. Para isto,
tomaremos de referencia os criterios de avaliación xunto cos seus mínimos de consecución establecidos para cada
unha das UD do apartado 3.3. Avaliación das Unidades Didácticas desta programación.

2- AVALIACIÓN DO TRIMESTRE:

Para avaliar cada trimestre teremos en conta as Unidades Didácticas levadas a cabo en cada un dos trimestres.
A nota do trimestre será o resultado da nota ponderada acadada polo alumno/a en cada UD, sempre tendo en conta a
% de peso que ten esa UD no punto 3.1. Relación das Unidades Didácticas desta programación.

Curso 2022/2023:

1º TRIMESTRE (5 UD - 34%):

- UD. 1: 20 % = equivalente a un 2 da nota 1º trimestre.
- UD. 2: 20 % = equivalente a un 2 da nota 1º trimestre.
- UD. 3: 20 % = equivalente a un 2 da nota 1º trimestre.
- UD. 4: 20 % = equivalente a un 2 da nota 1º trimestre.
- UD. 5: 20 % = equivalente a un 2 da nota 1º trimestre.

Criterios de cualificación:
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Nota do 1º trimestre (suma das UD da 1 á 5)= 10

2º TRIMESTRE (2 UD - 33%):

- UD. 6: 50 % = equivalente a un 5 da nota 2º trimestre.
- UD. 7: 50 % = equivalente a un 5 da nota 2º trimestre.

Nota do 2º trimestre (suma das UD 6 e 7)= 10

3º TRIMESTRE (2 UD - 33%):

- UD. 8: 50 % = equivalente a un 5 da nota 3º trimestre.
- UD. 9: 50 % = equivalente a un 5 da nota 3º trimestre.

Nota do 3º trimestre (suma das UD 8 e 9)= 10

3. AVALIACIÓN FINAL DO CURSO (NOTA ORDINARIA) :

A nota da avaliación final ou ordinaria será o resultado do % de peso da UD marcada no apartado 3.1 Desarrollo das
Ud. desta programación didáctica. Onde cada unha das Unidades Didácticas ten marcado a % de peso que supón o
seu contido neste curso.
Baseándonos nisto as notas que o alumnado tivo en cada un dos trimestres suporán a seguinte porcentaxe da nota
final.

Curso 2022/2023: - 1º TRIMESTRE (5 UD): 34 % equivalente a un 3,4 da nota final
- 2º TRIMESTRE (2 UD): 33 % equivalente a un 3,3 da nota final
- 3º TRIMESTRE (2 UD): 33 % equivalente a un 3,3 da nota final
- ORDINARIA (suma das 9 UD): 100% equivalente a 10.

Criterios de recuperación:

Para o alumnado que non superen o grao de consecución mínima dos CA estableceremos as seguintes premisas:

1.- Os criterios de avaliación plantexados de xeito progresivo quedarán superados cando na seguinte avaliación
sexan acadados.

2.- Os criterios de avaliación plantexados de xeito non progresivo proporánselle actividades ao longo do curso nas
distintas UD para que o alumnado supere ditos Criterios de Avaliación.

6. Medidas de atención á diversidade

Atendendo ao marco da ORDEN vixente pola que se desenvolve o Decreto actual que regula a atención a diversidade
do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, enténdese por atención a diversidade o
conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características
e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o
alumnado.
É evidente que cada alumno/a é diferente e que estas diferenzas son consecuencia de diversos factores como son as
capacidades, motivacións, intereses, situacións sociais, entre outras. O feito de que o currículo sexa aberto e flexible
proporciona un instrumento esencial para o tratamento da diversidade. As programacións deben prever adaptacións
dirixidas a determinados grupos de alumnado con características especiais, polo tanto esixe asumir diferenzas dentro
de grupo de clase, así como realizar unha avaliación inicial individualizada.

MEDIDAS XERAIS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

No traballo diario estableceranse unha serie de medidas de carácter xeral, que lle permitirán aos docentes adaptar á
diversidade do grupo.
Realizarase unha avaliación inicial para coñecer o punto de partida de cada neno/a; tanto na programación como nas
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unidades didácticas traballarase dende un nivel básico ata un avanzado, establecendo uns obxectivos mínimos que
deben alcanzar  todos/as  e  outros  máis  amplos  en  relación  a  diversidade  de  capacidades;  as  actividades  son
adaptadas e van do coñecido ao descoñecido, do fácil ao difícil, do concreto ao abstracto e do particular ao xeral;
organizaranse grupos de traballo flexibles, o que permite ao alumnado realizar actividades de ampliación e reforzo e
adaptar o ritmo de introdución dos novos contidos; buscarase que o alumnado realice as tarefas de forma autónoma,
cobrando especial importancia o uso das TIC e o blog Vales Activo.

ALUMNADO CON NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

A lexislación vixente define o Alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) como aquel que
requira, de forma temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar
necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH, altas capacidades intelectuais,
incorporación tardía  ao sistema educativo ou por  condicións persoais  excepcionais.  A  atención a este tipo de
alumnado  levarase  a  cabo  coordinando  aos  especialistas  que  imparten  docencia  no  grupo,  ás  familias  e  ao
Departamento de Orientación.

Algúns alumnos/as presentan desvantaxes ou incapacidades que lles dificultan a aprendizaxe a través dos recursos
máis xerais e ordinarios dos que dispoñen os centros educativos. A complexidade radica en que cada alumno/a con
NEAE ten un problema particular e concreto e que todo o profesorado, incluídos nós, teremos que adaptar o currículo
e a programacións ás súas necesidades e posibilidades.

Pódense contemplar distintas situacións:
- Alumnos/as con diferentes ritmos de aprendizaxe. Hai algúns nenos/as que levan un ritmo de aprendizaxe máis
lento na aula pero non lles afecta á práctica de actividade física. Tamén hai algúns/algunhas que presentan distinto
ritmo de aprendizaxe na nosa área polo que lles ofreceremos o reforzo educativo necesario cando o precisen.
- Alumnos/as de incorporación tardía ao sistema educativo español. Non existe ningún no centro.
- Alumnos/as con altas capacidades intelectuais, con necesidades continuas de ampliación e dedicación especial. Non
existe ningún no centro.
- Alumnos/as con NEE motivadas por algunha deficiencia. Neste centro, na etapa de primaria existe algún caso
diagnosticado de TDAH, pero que non precisan de axuda para seguir o ritmo das sesións.

SITUACIÓN ACTUAL DOS GRUPOS - AULAS DE 1º NIVEL DO 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

Nos grupos aos que está dirixida esta programación (5) atopamos moita diversidade de alumnado, pero soamente 2
nenos diagnosticados con NEAE:
- Mario Espada Gómez (3º B): TEA
- Anxo Gil Maceiras (3º C): Trastorno específico da linguaxe

Con eles  faremos pequenas adaptacións nas Unidades,  dependendo do seu grado de resposta nas mesmas e
mediante o feedback recibido iremos readaptando as actividades e xogos.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Educación Emocional e
en Valores X X X X X X X X

ET.2 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X X X X X

ET.3 - Educación Vial X

ET.4 - Educación Ambiental
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.5 - Educación para a
saúde X X X X X X X X

ET.6 - Aptitudes como a
creatividade, autonomía, a
iniciativa, etc.

X X X X X X X X

ET.7 - Aprendizaxe de
prevención e resolución
pacífica de conflictos

X X X X X X X X

ET.8 - Comprensión Lectora X X X X X X X X

ET.9 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.10 - Esforzo X X X X X X X X

ET.11 - Traballo en equipo X X X X X X X X

UD 9

ET.1 - Educación Emocional e
en Valores X

ET.2 - Igualdade entre homes
e mulleres X

ET.3 - Educación Vial

ET.4 - Educación Ambiental X

ET.5 - Educación para a
saúde X

ET.6 - Aptitudes como a
creatividade, autonomía, a
iniciativa, etc.

X

ET.7 - Aprendizaxe de
prevención e resolución
pacífica de conflictos

X

ET.8 - Comprensión Lectora X

ET.9 - Expresión oral e escrita X

ET.10 - Esforzo X

ET.11 - Traballo en equipo X

Observacións:
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A Educación Primaria,  pretende proporcionar  ao alumnado unha educación que lle  permita afianzar  o seu
desenvolvemento persoal  e  o  seu propio  benestar;  desenvolver  as  habilidades sociais,  a  creatividade e a
afectividade; lograr que adquiran os elementos básicos da cultura, e formalo para o exercicio dos seus dereitos e
das súas obrigacións na vida como cidadáns.
Desta forma, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, a actuación do profesor e a relación que se
establece entre el e o alumno reviste unha gran relevancia; por iso, os principios nos que se fundamentan os
temas transversais  deben inspirar  en toda a actividade docente e,  do mesmo xeito deben ser  traballados
conxuntamente coas familias para que os nenos e nenas non vivan actuacións contraditorias entre o ámbito
escolar e familiar. Para conseguir o anteriormente exposto, faise necesaria a presenza dos temas transversais no
currículo.
Hai que sinalar, que os temas transversais impregnan gran parte dos contidos das áreas. Son prescritivos e non
aparecen no currículo como disciplinas separadas senón impregnado todo o labor educativo na que todo o
profesorado de todos os niveis e etapas educativos está involucrado.
Ditos temas poden definirse como contidos basicamente actitudinais, que exercen influencia no comportamento
conductual do noso alumnado. Son valores importantes tanto para o desenvolvemento integral e persoal dos
alumnos, como para o desenvolvemento dunha sociedade democrática, respectuosa co medio e tolerante.

Baseándonos na lei educativa actual e na concreción no Decreto de Currículo de Ed. Primaria traballaremos os
elementos transversais presentados a continuación:

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Saídas  pola  contorna  para  coñecer  máis  cousas  do  noso
concello: árbores, porto, escudos, etc.

Rutas de senderismo

Unha  sesión  da  UD  "Xogos  na  natureza"  consta  dunha
pequena actividade de orientación no parque do Pasatempo
do noso concello

Orientación no parque

Para celebrar a conmemoración faremos xogos con castañasO Magosto

Semana  de  presentación  e  práctica  de  diversos  xogos
tradicionais: rá, chave, aro, trompo, etc.

Obradoiro xogos populares

Programa  co  cal  pretendemos  dende  o  centro  inculcar
hábitos de vida activa e saudable, buscando un incremento
diario da actividade física, tanto dentro como fóra do centro

Plan Proxecta: proxectos de vida activa e saudable

En colaboración con "Aliméntate ben", pretendemos ao longo
do curso ensinar ao noso alumnado hábitos de vida activa e
saudable para mellorar a súa calidade de vida

Contratos programa: CP Innova: EDUsaúde

No mes de maio faremos unha carreira na que participará
toda a comunidade educativa

Carreira Solidaria

A finais de curso faremos unha xornada conxunta no Concello
xogando a múltiples deportes

Xornada multideporte

No 2º trimestre faremos unha semana sobre Ed.  Vial  para
que o noso alumnado coñeza as diferentes sinais que temos
na nosa contorna

Educación vial

Observacións:
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Entendemos como actividades complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado en
horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou
recursos que se utilizan.

Dende a Educación Física temos múltiples exemplos de actividades complementarias:  visitas,  traballos de
campo, saídas, conmemoracións e outras semellantes.

Ao longo do curso levaranse a cabo as actividades complementarias aprobadas na PXA e quedando abertas a
posibles actividades complementarias e extraescolares que xurdan ao longo do curso. Estas novas actividades
serán aprobadas seguindo a normativa vixente.

As actividades Complementarias e Extraescolares que se presentan na listaxe son un exemplo de actividades
que se poderán levar a cabo, polo que serán adaptadas a cada centro docente.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Planificación: axeitada en número e duración das actividades, nivel de dificultade, interese para o alumnado...

Contidos: secuenciación, estruturación e organización dando unha visión xeral de cada tema (que é importante, que
teñen que aprender...)

Alumnado: conseguiuse motivalo, espertar a súa curiosidade, participación activa...

Atención á diversidade: pártese do nivel de desenvolvemento do alumnado e respéctanse as súas características
individuais.
Metodoloxía:  aberta  e  flexible,  agrupamentos,  métodos  e  estilos  de  aprendizaxe  variados,  adaptarse  ás
características do alumnado e ás circunstancias que xordan durante a práctica deportiva

Materiais: foron atractivos, suficientes, accesibles para todo o alumnado...

Interdisciplinariedade: planificación da propia área de forma coordinada co resto do profesorado: por nivel, equipo
de Educación Física, profesorado de apoio...
Elementos transversais: as sesións traballan implícitamente temas transversais: resolución de problemas, traballo
en equipo, igualdade, educación para a saúde, etc.

Farase unha valoración do proceso para ir realizando axustes, se fose preciso. Trimestralmente usaranse indicadores
de logro, para comprobar se o noso proceso docente está a seguir as directrices programadas e se é necesario facer
modificacións no mesmo para mellorar a nosa actuación e conseguir unha maior coherencia co contexto educativo
concreto no que a levamos a cabo, atendendo ás necesidades e intereses do alumnado.

Para  a  valoración  dos  indicadores  de  logro  empregaremos  instrumentos  de  avaliación  como  as  escalas  de
observación.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

As programacións didácticas  deben incluír  mecanismos de revisión,  avaliación e  modificación en relación cos
resultados académicos e procesos de mellora. O/A mestre/a de Educación Física, polo tanto, aó remate do curso e
unha vez revisados os resultados académicos, a avaliación docente, e a avaliación do proceso de ensino/aprendizaxe,
tomará as posibles medidas conducentes á mellora deses resultados realizando unha análise en profundidade da
programación didáctica.
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Estas propostas de mellora tamén serán recollidas na memoria final, así como os contidos que foi preciso engadir,
eliminar ou modificar con respecto á programación prevista. A programación é un documento co que guiarse día a día
na realidade da aula polo que continuamente hai que reflexionar sobre a súa adecuación a cada grupo-clase ou a
cada alumno ou alumna e se é necesario modificala en función dos feed-back recibidos e dos resultados obtidos.
Será  revisada  trimestralmente  xunto  ca  evaluación  do  alumno,  avaliación  do  docente  e  avaliación  do
ensino/aprendizaxe.

Aspectos susceptibles de analizar como parte da revisión, avaliación e modificación da programación didáctica.

Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.
Adecuación da secuenciación e temporalización das unidades didácticas.
O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización previstas.
Aplicación metodoloxía didáctica acordada.
Adecuación da secuencia de traballo na aula.
Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
Adecuación do plan de avaliacion inicial deseñado.
Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua.
Adecuación dos programas de apoio, recuperación...
Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.
Grao de desenvolvemento das actividades complementarias previstas.
Adecuación dos mecanismos para informar as familias sobre criterios de avaliación.
Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.
Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
Grao de integración das TICs no desenvolvemento da materia.

9. Outros apartados

13/01/2023 09:24:10 Páxina 44de44



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

BetanzosCEIP Francisco Vales Villamarín

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202315001124

Curso

3º Pri.Educación plástica e visual

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

35Educación primaria

Sesións
semanais

1

13/01/2023 09:23:54 Páxina 22de1



 Contido
1. Introdución                                                                                                              3

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias                                                        3

3.1. Relación de unidades didácticas                                                                                        4

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas                                                                         5

4.1. Concrecións metodolóxicas                                                                                              16

4.2. Materiais e recursos didácticos                                                                                        17

5.1. Procedemento para a avaliación inicial                                                                                 18

5.2. Criterios de cualificación e recuperación                                                                              18

6. Medidas de atención á diversidade                                                                                        19

7.1. Concreción dos elementos transversais                                                                                  19

7.2. Actividades complementarias                                                                                            20

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores de logro                       20

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora                                                          21

9. Outros apartados                                                                                                         22

Páxina

13/01/2023 09:23:54 Páxina 22de2



1. Introdución

A Educación Plástica e Visual  deberá ser  entendida como unha linguaxe universal,  sen fronteiras.  É un medio
excelente para comprender e transmitir a cultura, a técnica e as ideas.

É importante que o alumnado descubra as posibilidades expresivas, estimular a súa capacidade creativa, fomentar a
espontaneidade e a desinhibición. A área de Educación Plástica e Visual tentará desenvolverse ao máximo a pesar da
limitación horaria semanal. Débese aproveitar a motivación que provoca no alumnado. É unha materia educativa moi
ben aceptada, valorada e apreciada por parte do alumnado.

Neste centro, dado o contexto do alto número de alumnado procedente doutras rexións e doutros países, e, en
moitas ocasións de incorporación tardía,  tanto nun eixe coma no outro farase especial  fincapé no traballo das
diferentes manifestacións artísticas do mundo como fonte de variedade e riqueza cultural, artística e social, con
especial relevancia daquelas procedentes das rexións e/ou países do alumnado inmigrante, de sorte que esta materia
exerza de axente solidario e cohesionador social.

Ademais da transversalidade que caracteriza esta materia para todas e cada unha das áreas desta etapa, a presente
Programación Didáctica (PD) está pensada para poder traballar conxuntamente coa outra materia de ámbito artístico,
Música e Danza.

A súa finalidade principal na Educación Primaria neste centro será:
- Desenvolver no alumnado as capacidades perceptivas, expresivas e estéticas a partir do coñecemento teórico e
práctico das linguaxes audiovisuais.
- Potenciar a imaxinación, a creatividade e a intelixencia emocional.
- Favorecer o espirito crítico ante obras e manifestacións culturais.
- Adquirir as destrezas necesarias para empregar os elementos plásticos como recursos expresivos.

Cada unha das 4 Unidades Didácticas (UD) que conforman esta PD está concibida para inculcarlle ó alumnado a
importancia de que o relevante non é o bonito ou feo que sexa o traballo realizado ou o seu valor artístico, senón que
este sexa quen de adquirir técnicas e procedementos acordes á súa idade. A tal fin, a capacidade perceptiva, a
observación,  a  habilidade  manual  e  motriz  e  a  sensibilidade  ante  calquera  manifestación  artística  debe  ser
potenciada. Darase especial importancia a dotar dunhas técnicas axeitadas para que o alumnado saiba expresarse
mediante a expresión plástica e audiovisual, así como con outros medios de expresión e comunicación.

Esta PD está planificada de xeito que 3 das UD teñen unha temporalización de carácter trimestral.

Cada Unidade Didáctica estará divida en varios apartados:
1. Plantexamento dunha situación de aprendizaxe que estará determinada por un OBxectivo ODS da Axenda 2030.
2. Achega dun dato ou información obxectiva e contrastable sobre a importancia do ODS en distintos formatos (audio,
video...)
3. Proposta dun produto plástico , que non será un fin, senón o medio para provocar unha reflexión.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas,  a  través  da  recepción  activa,  para
desenvolver  a  curiosidade,  a  sensibilidade,  o
pensamento  cr í t ico  e  o  respecto  po la
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais  e  os  seus  contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 3 1-2

OBX3  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, da
imaxe  e  dos  medios  dixitais,  para  producir
obras propias.

1 1 2 5 2 1 3-4

OBX4  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
plásticas  e  visuais,  tanto  individuais  coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1 3 3 2 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XConvive, aprende e crea1 8

Esta UD incide na responsabilidade e
coidado do material. Traballaranse os
materiais de plástica, os debuxos
esquemáticos, o esquema corporal, as
técnicas tridimensionais e ás técnicas á
auga.
As conmemoracións do Magosto, Samaín e
Nadal cobrarán especial relevancia.

20

Admira a natureza X2 9

Esta  prosegue o traballo anterior,
reforzando e ampliando paulatinamente os
elementos plásticos e audiovisuais
relacionados coas simetrías, as cores frías e
cálidas, o comic e os bocadillos, a
xeometría e as formas. O Día da Paz, o
Entroido e o Día Internacional da Muller
traballaranse de xeito máis destacado.

30

XSinte e transmite3 9

A UD3 desenvolve os elementos dos
contidos relativos ás texturas visuais e á
música na pintura, o esgrafiado, a arte
urbana, a decoración vexetal da cerámica e
ás luces e ás sombras nunha paisaxe. As
Letras Galegas serán de especial
relevancia.

25

XManifestacións da diversidade
cultural4 9

Esta UD complementa as actividades
realizadas en relación ao Proxecto
documental integrado do centro "A
diversidade cultural".

25
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Convive, aprende e crea

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

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

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais, explorándoas con interese, establecendo
relacións básicas entre elas, así como as principais
profesións vinculadas á creación e interpretación
plástica e visual, empregando o vocabulario
específico básico destas.

 Identifica propostas artísticas de
diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e
mostrando curiosidade e respecto por
estas.

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Selecciona e aplica estratexias elementais
para a busca guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas.

CA1.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, indicando as
canles, medios e técnicas utilizados, analizando as
súas diferenzas e similitudes e reflexionando sobre
as sensacións producidas.

Identifica os conceptos de horizontalidade
e verticalidade e emprégaos nas súas
composicións.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Respecta as producións propias e alleas.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Traza, empregando a regra, escuadro e
cartabón, rectas paralelas e
perpendiculares.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
plásticas e visuais básicas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Expresa ideas, sentimentos e emocións a
través das diferentes manifestacións
artísticas plásticas e visuais.

CA2.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final planificado e asumindo diferentes
roles, desde a igualdade e o respecto á diversidade.

Comprende e asume as súas
responsabilidades e as dos demais,
recoñecendo o esforzo individual nas
tarefas colectivas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas, de forma creativa,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual e diferentes técnicas artísticas.

Participa nun mural grupal (combinando
técnicas de picado, encartado e pegado)
respectando as ideas dos demais e
colaborando nas tarefas que lle foron
encomendadas.

CA2.5 - Compartir as experiencias creativas plásticas
e visuais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Utiliza os materiais necesarios dun modo
adecuado en cada proposta,
respectándoos e coidándoos

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Coida e emprega axeitadamente os
recursos de traballo.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Recoñece e interpreta a información que
ofrecen as imaxes no contexto social e
comunica as sensacións, elaborando
informacións básicas.

CA3.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas audiovisuais,
explorando as súas características con interese,
establecendo relacións básicas entre elas, así como
as principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico básico destas.

Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas audiovisuais, a
través de canles e medios de acceso sinxelos, de
forma individual e colaborativa.

Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información.

CA3.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, indicando as
canles, medios e técnicas utilizados, analizando as
súas diferenzas e similitudes e reflexionando sobre
as sensacións producidas.

Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións
culturais e artísticas audiovisuais que
forman parte do patrimonio de diversas
contornas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Goza coa aprendizaxe obtida a través do
uso das TIC e amosa interese polo uso
destas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Continúa series con motivos xeométricos .
Realiza composicións empregando formas
xeométricas.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Emprega as TIC para documentarse sobre
o contexto cultural, artístico e sobre a
procura de material para a creación dun
mural grupal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Coñece e valora o resultado da utilización
correcta dos instrumentos de debuxor e
valora a precisión dos resultados.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias básicas de lectura e interpretación.

- Estratexias de recepción activa.

- Principais profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de uso común utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico de uso común nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en diferentes
espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante
a recepción.

- Representación de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de diversos medios, soportes e materiais de expresión plástica, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Exploración de diferentes técnicas bidimensionais e tridimensionais básicas
en debuxos, modelados sinxelo

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Valoración, avaliación e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias de recepción activa.

- Vocabulario específico de uso común nas artes audiovisuais.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas cinematográficas e audiovisuais
en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Mensaxes audiovisuais elementais: experimentación e difusión.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.
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2

Título da UDUD

Admira a natureza

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Aproxímase á lectura dunha imaxe
identificando os elementos fundamentais.

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais, explorándoas con interese, establecendo
relacións básicas entre elas, así como as principais
profesións vinculadas á creación e interpretación
plástica e visual, empregando o vocabulario
específico básico destas.

Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais.

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información
sobre manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais.

CA1.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, indicando as
canles, medios e técnicas utilizados, analizando as
súas diferenzas e similitudes e reflexionando sobre
as sensacións producidas.

Recoñece elementos culturais propios e
os traballados no PDI do centro e
reflexiona sobre as sensacións que lle
producen.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Valora as obras de arte nas súas diversas
manifestacións.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Coñece algunha das profesións dos
ámbitos artísticos.
Recoñece as características do traballo de
profesionais da artesanía.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
plásticas e visuais básicas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Expresar con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións artísticas plásticas e
visuais básicas.

CA2.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final planificado e asumindo diferentes
roles, desde a igualdade e o respecto á diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións culturais e artísticas
plásticas e visuais.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas, de forma creativa,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual e diferentes técnicas artísticas.

Comprende e asume as súas
responsabilidades e as dos demais,
recoñecendo o esforzo individual nas
tarefas colectivas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Compartir as experiencias creativas plásticas
e visuais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir as súas experiencias creativas
plásticas e visuais.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora as producións creadas por
diferentes profesionais artísticos.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Recoñece e interpreta a información que
ofrecen as imaxes fixas e en movemento
e comunica as sensacións, elaborando
informacións básicas.

CA3.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas audiovisuais,
explorando as súas características con interese,
establecendo relacións básicas entre elas, así como
as principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico básico destas.

Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas audiovisuais, a
través de canles e medios de acceso sinxelos, de
forma individual e colaborativa.

Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información
sobre manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais.

CA3.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, indicando as
canles, medios e técnicas utilizados, analizando as
súas diferenzas e similitudes e reflexionando sobre
as sensacións producidas.

Realiza as súas composicións organizando
o espazo e buscando a proporción entre
persoas e obxectos.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Goza coa aprendizaxe obtida a través do
uso das TIC e amosa interese polo uso
destas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Secuencia  unha historia en diferentes
viñetas nas que incorpora imaxes e textos
seguindo o patrón dun cómic.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Procura imaxes dixitais na Internet,
seleccionando, copiando e pegando ditas
imaxes noutro documento.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora o uso das TIC para documentarse.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias básicas de lectura e interpretación.

- Principais profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual.

- Elementos configurativos básicos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina,
continua e descontinua; plano; textura; cor.

- Iniciación no ensino técnico do debuxo. Posibilidades expresivas.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de uso común utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico de uso común nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en diferentes
espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante
a recepción.

- Representación de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de diversos medios, soportes e materiais de expresión plástica, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Exploración de diferentes técnicas bidimensionais e tridimensionais básicas
en debuxos, modelados sinxelo

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Valoración, avaliación e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias de recepción activa.

- Vocabulario específico de uso común nas artes audiovisuais.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas cinematográficas e audiovisuais
en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Mensaxes audiovisuais elementais: experimentación e difusión.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.
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3

Título da UDUD

Sinte e transmite

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Recoñece a simboloxía das cores frías e
cálidas aplicando ditos coñecementos nas
súas composicións.

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais, explorándoas con interese, establecendo
relacións básicas entre elas, así como as principais
profesións vinculadas á creación e interpretación
plástica e visual, empregando o vocabulario
específico básico destas.

Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais.

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información
sobre manifestacións culturais e artísticas
plásticas e visuais.

CA1.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, indicando as
canles, medios e técnicas utilizados, analizando as
súas diferenzas e similitudes e reflexionando sobre
as sensacións producidas.

Identifica, analiza e compara as texturas
naturais, artificiais, visuais e táctiles.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Respecta as producións propias e alleas.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Realiza composicións plásticas con
diferentes técnicas de debuxo partindo de
contidos traballados en unidades
anteriores (puntillismo, acuarela,
témpera...).

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
plásticas e visuais básicas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Expresar con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións artísticas plásticas e
visuais básicas.

CA2.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final planificado e asumindo diferentes
roles, desde a igualdade e o respecto á diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións culturais e artísticas
plásticas e visuais.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas, de forma creativa,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual e diferentes técnicas artísticas.

Participa nunha pinacoteca grupal de
pinturas procedentes de autores
sudamericanos, respectando as ideas dos
demais e colaborando nas tarefas que lle
foron encomendadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Compartir as experiencias creativas plásticas
e visuais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir as súas experiencias creativas
plásticas e visuais.

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta os diferentes tipos de
expresión plástica.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Recoñece e interpreta a información que
ofrecen as imaxes con diferentes técnicas
artísticas e comunica as sensacións,
elaborando informacións básicas.

CA3.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas audiovisuais,
explorando as súas características con interese,
establecendo relacións básicas entre elas, así como
as principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico básico destas.

Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas audiovisuais, a
través de canles e medios de acceso sinxelos, de
forma individual e colaborativa.

Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información
sobre manifestacións culturais e artísticas
audiovisuais.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Goza coa aprendizaxe obtida a través do
uso das TIC e amosa interese polo uso
destas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Organiza o espazo das súas producións
empregando os conceptos básicos de
composición, equilibrio e proporción.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa de xeito positivo en actividades
e xogos de ordenador sobre localización
de obxectos ocultos, labirintos e deseño
de paisaxes.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta a estética das obras
representadas e realizadas a traves do
ordenador.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias básicas de lectura e interpretación.

- Principais profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual.
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Contidos

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de uso común utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico de uso común nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en diferentes
espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante
a recepción.

- Representación de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de diversos medios, soportes e materiais de expresión plástica, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Exploración de diferentes técnicas bidimensionais e tridimensionais básicas
en debuxos, modelados sinxelo

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Valoración, avaliación e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos básicos: utilización para a captura e a manipulación de
producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias de recepción activa.

- Propostas audiovisuais básicas. O cinema como forma de narración. Imaxes fixas e en movemento en contextos
culturais: análise e interpretación para a elaboración posterior de imaxes novas a partir do observado.

- Principais profesións vinculadas ao ámbito cinematográfico e audiovisual.

- Vocabulario específico de uso común nas artes audiovisuais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde a perspectiva de xénero.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas cinematográficas e audiovisuais
en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Historias audiovisuais sinxelas: composición, de maneira individual e grupal, con intención comunicativa e
expresiva, para ser recreadas e narradas.

- Mensaxes audiovisuais elementais: experimentación e difusión.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.
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4

Título da UDUD

Manifestacións da diversidade cultural

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais, explorándoas con interese, establecendo
relacións básicas entre elas, así como as principais
profesións vinculadas á creación e interpretación
plástica e visual, empregando o vocabulario
específico básico destas.

Coñece, lembra e describe os datos máis
relevantes das manifestacións culturais
de América do Sur

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Selecciona obras de  artistas
sudamericanos.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Respecta e valora os diferentes tipos de
expresión plástica.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
plásticas e visuais básicas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Expresar con creatividade ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións artísticas plásticas e
visuais básicas.

CA2.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final planificado e asumindo diferentes
roles, desde a igualdade e o respecto á diversidade.

Participa no deseño e elaboración dun
logotipo representativo da cultura
sudamericana e traballa de forma
cooperativa no seu uso como imaxe
identificadora dos  traballos plásticos
sobre as culturas de América do Sur.

CA2.5 - Compartir as experiencias creativas plásticas
e visuais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Comprende e explica os murais e
exposicións elaborados sobre o PDI "A
diversidade cultural"

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Respecta e valora as producións propias e
alleas.

CA3.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas audiovisuais,
explorando as súas características con interese,
establecendo relacións básicas entre elas, así como
as principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico básico destas.

Coñece e distingue o tema de obras
plásticas de autores sudamericanos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas audiovisuais, a
través de canles e medios de acceso sinxelos, de
forma individual e colaborativa.

Emprega as TIC de xeito reponsable para
a procura, creación e difusión de contido
relativo ao PDI "A diversidade cultural".

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Amosa respecto polas propostas artísticas
audiovisuais.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
audiovisuais básicas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Debuxa e colorea unha escena  cos traxes
típicos das culturas sudamericanas

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas audiovisuais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final, planificado e asumindo
diferentes roles desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións culturais e artísticas
audiovisuais.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas
audiovisuais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir as súas experiencias creativas
audiovisuais.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Valora e respecta os diferentes tipos de
culturas e propostas artísticas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias básicas de lectura e interpretación.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de uso común utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico de uso común nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en diferentes
espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante
a recepción.

- Representación de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de diversos medios, soportes e materiais de expresión plástica, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Exploración de diferentes técnicas bidimensionais e tridimensionais básicas
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Contidos

- en debuxos, modelados sinxelo

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Valoración, avaliación e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos básicos: utilización para a captura e a manipulación de
producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias de recepción activa.

- Vocabulario específico de uso común nas artes audiovisuais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde a perspectiva de xénero.

- Estratexias e técnicas de uso común de composición de historias audiovisuais.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas cinematográficas e audiovisuais
en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Historias audiovisuais sinxelas: composición, de maneira individual e grupal, con intención comunicativa e
expresiva, para ser recreadas e narradas.

- Mensaxes audiovisuais elementais: experimentación e difusión.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

4.1. Concrecións metodolóxicas

No tocante ao aspecto metodolóxico, a presente PD remítese en primeira instancia ás liñas de actuación reflictidas no
currículo, as cales se levarán ao longo das diferentes sesións da materia.

As diferentes UD permitirán, no seu conxunto, o traballo da totalidade dos contidos do currículo, así  como dos
elementos transversais, dos obxectivos da etapa e están pensadas para a consecución do logro de cada un dos
criterios de avaliación (CA) establecidos, ou, alomenos, os mínimos de consecución correspondentes, así como para a
progresiva adquisición das competencias clave correspondentes de cara ao perfil de saída do alumnado ao remate da
educación primaria.

A UD4, que viaxa ao longo do tempo ao estar en cada un dos 3 trimestres, non está concibida para ser levada a cabo
anterior ou posteriormente de xeito estrito ás UD1, UD2 e UD3, respectivamente; de feito, o seu desenvolvemento
está pensado para ser non só intercalado ao longo do resto das UD, senón incluso na mesma sesión, de xeito que
aporte unha dinámica variada e flexible tanto á persoa docente,  por un lado,  como para o enriquecimento do
alumnado, polo outro.

Levarase a cabo o uso dunha metodoloxía áxil e dinámica, práctica e realista, activa e participativa, construtiva,
creativa, motivadora, lúdica e amena. Sobre todo, tendo en conta que se inicia unha nova etapa para o alumnado. As
características fundamentais da metodoloxía son:

- Funcionalidade: as aprendizaxes están dirixidas a unha aplicación práctica do aprendido.
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- Ambiente cooperativo: traballo cooperativo en grande grupo, pequeno grupo e por parellas, traballando man con
man.

- Uso de tecnoloxías de comunicación e información como recurso de aprendizaxe (CDs, vídeos, webs...) xa que
ofrecen máis variedade e posibilidades de acceder a contidos reais.

- Potenciación das aprendizaxes significativas partindo sempre da realidade e do que se coñece para facilitar a súa
comprensión.

- Ambiente de traballo cómodo para evitar a inhibición.

- Atención á diversidade do alumnado á hora de seleccionar contidos e respectar o ritmo de aprendizaxe.

- Metodoloxía baseada no descubrimento guiado e na participación e implicación activa do alumnado.

- Os erros serán considerados como parte do proceso de aprendizaxe e fonte de coñecemento.

- Continuación de traballo con rutinas e repeticións de actividades básicas para que o alumnado se sinta máis seguro.

Dada a casuística da materia no tocante á cantidade de sesións desta -1 sesión semanal- o número total destas por
curso adoita ser unhas 35. Para a optimización da súa impartición, empregarase como recurso, na páxina web do
centro, unha sección específica para esta materia. Nesta o alumnado poderá acceder a:
-recursos dixitais empregados na clase e/ou para levar a cabo tarefas encomendadas
-ligazóns de interese relacionadas coa materia
-outras que poidan ir xurdindo ao longo do curso

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Pantalla dixital

Ordenador: con diferentes aplicacións e programas de software libre (Plan Dixital): reprodución audio e vídeo, editor
partituras, gravación, etc.

Altofalantes

Pinceis e témperas

Ceras, rotuladores, lapis de cores, pegamento e tesoiras

Bloc de debuxo e cartolinas

Páxina web do centro: sección Aula de EPV/Aula Virtual

Estoxo

Pasta de modelaxe

Regra, escuadro e cartabón

A aula usada para a impartición de Educación Plástica e Visual neste centro é a aula ordinaria. É unha aula con
ventanais que permiten a entrada de luz natural e tamén é unha aula ampla que facilita a posibilidade de diferentes
agrupamentos para realizar distintas actividades.

Conta cun ordenador conectada á pantalla dixital que favorece o traballo coas novas tecnoloxías.
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O material empregado está dentro da aula, nunha estantería adicada unicamente ao material plástico (folios, cores,
pinturas, tesoiras, cartolinas...).

O alumnado deberá ter, traer e facerse responsable do seu material e a limpeza deste: estoxo.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Revisados os informes individualizados do noso alumnado; de especial interese é a información deste ampliada por
parte das persoas titoras do curso anterior ao ser posible unha reunión presencial con estas dado que continúan no
equipo docente do centro.

Realizarase unha proba durante as 4 primeiras sesións a modo de avaliación inicial  e a través de produción/s
concreta/s  que permitan establecer  uns criterios  claros do nivel  mínimo de cada alumna/o.  Esta consistirá  na
realización dun debuxo persoal  onde se observará e valorará o avance e progreso da etapa pre-esquemática:
aproximación á forma definida á hora de debuxar, se a composición ten algo de perspectiva, tamaño normal no
debuxo, emprego de cores primarias nas imaxes e rectas trazadas con soltura e seguridade.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

30

UD 3

25

UD 4

25

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A totalidade dos CA da presente PD serán avaliados por medio dunha táboa de indicadores, da cal se levará un
rexistro cunhas escalas de valoración/rúbrica, pois un grande número delas son de observación.

A nota trimestral, no tocante o que ás UD se refire, será a seguinte:
-1º trim.: UD1 50% + UD4 50 %
-2º trim.: UD2 50% + UD4 50%
-3º trim.: UD3 50% + UD4 50 %

O 100% da nota da avaliación final obterase do xeito seguinte:
-1º trim. 20%
-2º trim. 30%
-3º trim. 50%

Cando a cualificación obtida, tanto trimestral como final, fora un resultado con decimais, por defecto aplicarase o
seguinte:
-se o decimal estiver entre 0 e 49 o número da nota enteira será o mesmo que sen decimais.
-se o decimal estiver entre 5 e 99 o numero enteiro redondearase para o inmediatamente superior.

Criterios de cualificación:
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En calquera caso,  se por  análise da persoa docente e/ou o conxunto da Xunta de Avaliación,  a  progresión do
alumnado  argumenta  a  este/a/s  a  conveniencia  de  non  aplicar  o  anterior  por  defecto,  atendendo  a  razóns
pedagóxicas, isto será o que prevalecerá.

Criterios de recuperación:

Aquel alumnado que non tivese acadado os obxectivos mínimos da materia ó final de cada UD, poderá recuperalos ao
final de cada trimestre. A recuperación consistirá nun debuxo e unha manualidade bidimensional ou tridimensional
relacionados coas UD do Trimestre.
Ademais, se estes non foren acadados trimestralmente, isto poderá ser acadado de cara á avaliación final. Téñase en
conta que a UD4 trabállase en todos os trimestres.

6. Medidas de atención á diversidade

Non todo o alumnado aprende da mesma forma e ao mesmo ritmo, por iso realizaránse actividades a distinto nivel:
-Actividades programadas para todo o grupo.
-Actividades de reforzo para o alumnado cun ritmo lento e baixa comprensión.
-Actividades de ampliación para alumnado cunha aprendizaxe máis rápida.
-Xogos adicionais con cartas, taboleiros...

Porase énfase na detección temperá do alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria. Así, tan
rápido como se detecten dificultades específicas de aprendizaxe farase un reforzo educativo coa finalidade de que
este adquira os coñecementos necesarios para continuar o proceso educativo.

No caso de alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso seguiranse as indicacións establecidas no artigo
50 da ORDE do 8 de setembro de 2021 (de atención á diversidade) en relación ao preceptivo plan específico de
reforzo, que ten como obxectivo atender e superar as dificultades que levaron a esa repetición.

Tamén se farán adaptacións curriculares significativas para aquel alumnado que presente necesidades educativas
especiais onde se reducen e simplifican actividades mostrando a forma máis sinxela de facelas.

No caso de alumnado con altas capacidades ampliaranse os seus coñecementos debido á súa rápida aprendizaxe.

Alumnado inmigrante con descoñecemento da lingua: neste centro danse moitos casos de incorporación de alumnado
que  accede  ao  centro  unha  vez  iniciado  ou  xa  moi  avanzado  o  curso.  Levarase  a  cabo  a  valoración  polo
Departamento de Orientación para determinar o nivel curricular. Establecerase Reforzo Educativo e traballarase na
comunicación facendo moito máis fincapé a través de imaxes.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Comprensión lectora X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X X X X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X

ET.9 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
Os elementos transversais, eiquí numerados, 1-6, 8 e 9 trabállanse con regularidade no propio traballo de cada
UD, ben sexa coas rutinas ou coas diferentes actividades que desenvolven os contidos.

O elemento transversal  7 traballarase, de xeito especial,  a través da conmemoración do Día da Paz e non
Violencia.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Decoración  dos  corredores  cos  traballos  propostos  para
celebrar as conmemoracións escolares realizadas.

Decorar os corredores trimestralmente

Exposición  destes  en  diferentes  espazos  do  centro:
corredores, patio, espazos comúns...

Exposicións dos traballos realizados en cada UD

No 3º trimestre exposición guiada no corredor do nivel.Exposición no corredor do nivel

No  3º  trimestre  colabórase  participando  nunha  feria  final
sobre a Diversidade cultural.

Colaboración coa Biblioteca do Centro

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuouse o deseño das UD ás características e necesidades do alumnado.

Aportouse información ao persoal docente titor.

Funcionalidade da programación:  revisouse ao longo do curso e foi  práctica e útil  para acadar os obxectivos
propostos.

Cumpriuse a temporalización inicialmente establecida.

A persoa docente empregou as metodoloxías reflictidas na PD.

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
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Leváronse a cabo as medidas de atención á diversidade e foron efectivas.

Máis do 80% do alumnado superou a materia.

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

Apoiouse a implicación das familia no traballo do alumnado.

En liñas xerais, e agás a enquisa, farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro;
neste senso, un cadro destes xunto co seu resultado incluirase, alomenos, nas correspondentes actas de ciclo.

De cara a reflictir a comunicación realizada da información ao persoal titor será suficiente con que este último así o
faga constar nas correspondentes actas de ciclo e/ou en cada unha das actas posteriores á Xunta de Avaliación
trimestral; neste centro a comunicación da información será, polo xeral, a través dunha pequena xuntanza, podendo
ampliarse esta a través de comunicación electrónica.

Na funcionalidade da PD tamén se incluirán observacións das posibles necesidades e/ou propostas de cambio,
reflictindo, especialmente, e entre outros puntos, se o número de sesións se adecúan e se estas son suficientes, de
cara á elaboración de seguintes PD.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Tralo remate de cada trimestre revisarase a PD. Dita revisión terá en conta os seguintes puntos:

1. Seguimento da PD no apartado correspondente do PROENS:
-Reunións trimestrais do equipo docente da coordinación de ciclo.
-No tocante ás UD: data de inicio e final, número de sesións previstas e realizadas.
-Grao de cumprimento da PD con caráter xeral dos indicadores de logro desta.
-Propostas xerais de mellora e outras observacións.

2. Análise da situación no tocante ás dificultades atopadas no alumnado:
Se os resultados fosen positivos continuarase na mesma liña de traballo.
Se os resultados fosen negativos levaranse a cabo propostas de mellora.

Accións de mellora:
-Ofrécese ao alumnado as explicacións individualizadas.
-Elaboración de actividades atendendo ás dificultades mostradas.
-Probas de avaliación de distinta dificultade.
-Comentar co alumnado os fallos máis significativos dos traballos realizados.

En función do anterior:
-Revisión das necesidades de atención educativa (apoio, reforzo, ACS, etc.)
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9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE
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13/01/2023 09:22:29 Páxina 46de1



 Contido
1. Introdución                                                                                                              3

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias                                                        3

3.1. Relación de unidades didácticas                                                                                        5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas                                                                         6

4.1. Concrecións metodolóxicas                                                                                              37

4.2. Materiais e recursos didácticos                                                                                        40

5.1. Procedemento para a avaliación inicial                                                                                 40

5.2. Criterios de cualificación e recuperación                                                                              41

6. Medidas de atención á diversidade                                                                                        42

7.1. Concreción dos elementos transversais                                                                                  42

7.2. Actividades complementarias                                                                                            44

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores de logro                       44

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora                                                          46

9. Outros apartados                                                                                                         46

Páxina

13/01/2023 09:22:29 Páxina 46de2



1. Introdución

A Programación anual que se presenta a continuación, está destinada ao alumnado de 3º de Educación Primaria.
Esta Programación é coherente coa realidade da comunidade educativa na cal nos atopamos.
O ensino da área ou materia de Lingua Castelá e Literatura ao longo da etapa de Educación Primaria ten como
obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado entendida en todas as súas vertentes,
pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria.
Debe tamén aportarlle  as  ferramentas  e  coñecementos  necesarios  para  desenvolverse  satisfactoriamente  en
calquera situación comunicativa da vida familiar, social e profesional. Eses coñecementos son os que articulan os
procesos de comprensión e expresión oral, por unha banda, e de comprensión e expresión escrita, pola outra.
A estruturación do pensamento do ser humano faise a través da linguaxe, de aí que esa capacidade de comprender e
de expresarse sexa o mellor e máis eficaz instrumento de aprendizaxe.
A área de Lingua Castelá e Literatura articúlase en seis bloques:
-A lingua e os seus falantes.
-Comunicación oral.
-Comunicación escrita.
-Alfabetización mediática e informacional.
-Educación literaria.
-Reflexión sobre a lingua e os seus usos no marco de propostas de produción e comprensión de textos orais, escritos
ou multimodais.
En cada unha das unidades deseñadas para esta programación inclúense contidos relativos a cada un destes bloques,
que serán avaliados cos correspondentes criterios de avaliación. Preténdese así dar cobertura en todas as unidades
aos aspectos fundamentais na aprendizaxe da lingua castelá, de xeito que os bloques mencionados non sexan
compartimentos estancos, senón un eixe vertebrador da nosa programación.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Recoñecer a diversidade lingüística do
mundo a partir da identificación das linguas do
a lumnado  e  a  rea l idade  p lur i l ingüe  e
multicultural  de  España  para  favorecer  a
reflexión  interlingüística,  para  identificar  e
rexeitar estereotipos e prexuízos lingüísticos, e
para  valorar  a  devandita  diversidade  como
fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  identificando o sentido xeral  e  a
información  máis  relevante,  e  valorando  con
axuda aspectos  formais  e  de  contido  básicos
para  construír  coñecemento  e  responder  a
diferentes necesidades comunicativas.

2 2 1 3 3 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia, claridade e rexistro adecuados para
expresar  ideas,  sentimentos  e  conceptos;
construír  coñecemento;  establecer  vínculos
persoais;  e  participar  con  autonomía  e  unha
actitude cooperativa e empática en interaccións
orais variadas.

1-3-5 2 1 2-3 2 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Comprender e interpretar textos escritos
e multimodais, recoñecendo o sentido global, as
ideas  principais  e  a  información  explícita  e
implícita,  e  realizando  con  axuda  reflexións
elementais sobre aspectos formais e de contido,
para adquirir  e construír  coñecemento e para
responder  a  neces idades  e  in te reses
comunicativos diversos.

2-3-5 2 1 1 4-5

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais,
con corrección gramatical e ortográfica básicas,
seriando correctamente os contidos e aplicando
estratexias  elementais  de  planif icación,
textualización,  redacción,  revisión  e  edición
para construír coñecemento e para dar resposta
a demandas comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Buscar,  seleccionar  e  contrastar
información procedente de dúas ou máis fontes,
d e  f o r m a  p l a n i f i c a d a  e  c o  d e b i d o
acompañamento, avaliando a súa fiabilidade e
recoñecendo algúns riscos de manipulación e
des in formac ión ,  para  t rans formala  en
coñecemento  e  para  comunicala  de  maneira
creativa, adoptando un punto de vista persoal e
respectuoso coa propiedade intelectual.

3 1-2-3-4 5 2 3

OBX7 - Ler de maneira autónoma obras diversas
seleccionadas  atendendo  aos  seus  gustos  e
intereses,  compartindo  as  experiencias  de
lectura, para iniciar a construción da identidade
lectora,  para  fomentar  o  gusto  pola  lectura
como  fonte  de  pracer  e  para  gozar  da  súa
dimensión social.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8 - Ler, interpretar e analizar, de maneira
acompañada,  obras  ou  fragmentos  literarios
a d e c u a d o s  a o  s e u  d e s e n v o l v e m e n t o ,
e s t a b l e c e n d o  r e l a c i ó n s  e n t r e  e l e s  e
identificando  o  xénero  literario  e  as  súas
convencións  fundamentais,  para  iniciarse  no
r e c o ñ e c e m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  c o m o
manifestación  artística  e  fonte  de  pracer,
coñecemento e inspiración para crear textos de
intención literaria.

1-2-4 1-2-3-4

OBX9  -  Reflexionar  de  forma  guiada  sobre  a
linguaxe a  partir  de  procesos  de  produción  e
comprens ión  de  tex tos  en  con tex tos
signif icativos,  ut i l izando  a  terminoloxía
e lementa l  adecuada  para  in ic iarse  no
desenvolvemento  da  conciencia  lingüística  e
para  mellorar  as  destrezas  de  produción  e
comprensión oral e escrita.

1-2 2 1-2 5
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrát ica
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
detectando e rexeitando os abusos de poder a
través da palabra para favorecer un uso non só
eficaz senón tamén ético da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X¿Te presento a mi amiga?1 12

Lectura, entoación e comprensión.
Poemas para xogar.
A presentación.
En que lingua nos expresamos
habitualmente.
Expresar expectativas.
Letra, sílaba, palabra e oración.
Sílaba tónica.
Orde alfabética. O Diccionario.
Palabras sinónimas.
O son k
As adiviñas.

5

X¿Somos iguales?2 12

Lectura, entoación e comprensión.
O texto informativo.As páxinas web.
Os antónimos.
O punto (seguido e aparte). Uso das
maiúsculas.
O son g suave.
A oración.Suxeito e predicado.
O conto e a fábula.

5

X¿Me echas una mano?3 12

Lectura, entoación e comprensión.
O son J.
Palabras polisémicas.
Sons e grafías.
Os versos encadeados.
Publicidade e carteis.

5

X¿El tiempo está loco?4 12

Lectura, entoación e comprensión.
Texto informativo, información das imaxes
nun texto.
A noticia.
As palabras colectivas.
O son r forte.
A sílaba .Clases de sílabas.

5

¿Cuidamos a los mayores? X5 12

Lectura, entoación e comprensión.
O texto teatral.
Palabras derivadas.
Palabras con mb e mp.
O substantivo.
Os caligramas.

7
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

¿Está de moda? X6 12

Lectura, entoación e comprensión.
A publicidades e os cartaces.
Sufixos  aumentativos.
Palabras rematadas en -y.
O xénero dos substantivos.

7

¿Hacemos las paces? X7 12

Lectura, entoación e comprensión.
Os sufixos diminutivos.
Palabras rematadas en -z e -d.
O número dos substantivos.
As  cantos de berce.

8

¿Sabemos comprar? X8 12

Lectura, entoación e comprensión.
Texto informativo.As imaxes que
acompañan un texto.
Palabras compostas.
Palabras terminadas en -illo e -illa.
Artículos e demostrativos..

8

X¿Qué hay ahí arriba?9 10

Lectura, entoación e comprensión.
Poemas divertidos.
Os xentilicios.
As palabras ha e a.
Os posesivos.
Os xogos de palabras.

12

X¿Cuidamos la naturaleza?10 10

Lectura, entoación e comprensión.
As lendas.
Uso da linguaxe non discriminatoria.
As familias de palabras.
O uso da coma.
O adxectivo.

12

X¿Quermos un mundo más justo?11 12

Lectura, entoación e comprensión.
Uso da linguaxe non discriminatoria.
As palabras onomatopeicas.
Os signos de interrogación e exclamación.
pronomes persoais.
Os poemas narrativos.

13

X¿Qué quieres ser de mayor?12 12
Lectura, entoación e comprensión.
As frases feitas.
O uso dos dous puntos.
O verbo.

13

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

¿Te presento a mi amiga?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñece a lingua empregada polo
alumnado e profesorado.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Le e extrae a idea dun texto escrito
adecuado ao nivel.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Expresa feitos persoais acontecidos.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Crea adiviñas a partir dun modelo dado
cambiando palabras clave.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Escribe un texto sinxelo e coherente,
expresando cada idea nunha oración.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Recoñece orde alfabética.
Separa en sílabas.

TI 40

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Mostra respecto pola lingua que
empregan os seus compañeiros/as.
Identifica a lingua empregada.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
da comunicación.

Emprega un tono axeitado.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais diversos,
valorando a información máis relevante.

Comprende o que escoita.
Extrae a idea principal.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Emprega o castelán na situación
comunicativa que o require.
Produce textos curtos coherentes.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Dadas dúas fontes, compara ,extrae
información  e evita duplicidades.

CA5.3 - Valorar os textos literarios e a literatura en
xeral como fonte de lecer e información.

Aprecia a lectura de adiviñas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Biografía lingüística persoal e do seu centro educativo.

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación...

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Valoración dos textos literarios da literatura en xeral como vehículo de comunicación e recurso de lecer persoal.

- Elaboración de textos con intención literaria, a partir de modelos dados ou recreando textos literarios.

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de recoñecemento da intención comunicativa e do uso guiado de dicionarios, en
distintos soportes.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

2

Título da UDUD

¿Somos iguales?

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, ampliando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais que
faciliten a comprensión do sentido global do texto.

Dadas catro ilustracións dun conto,
escribe brevemente o que acontece en
cada unha delas.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Le e responde preguntas sobre un texto
dado.

CA5.5 - Reproducir a partir de modelos dados textos
literarios sinxelos, en prosa ou en verso, con sentido
estético e creatividade: contos e poemas.

Completa un conto dado con coherencia e
cohesión.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Emprega correctamente o punto e
seguido e aparte.

CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Utiliza correctamente grafías g/j.

CA6.6 - Progresar na adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Relaciona antónimos e sinónimos.

TI 40

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Respecta a diversidade e diferenzas de
quen o/a rodea.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae a idea principal.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

A partir de temas tratados, incorpora
novo vocabulario empregándoo.

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

Describe a un/unha compañeira utilizando
dúas características físicas e dúas de
personalidade.
Emprega un tono respectuoso.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación de mellora e o gusto pola lectura.

Le textos variados con velocidade e
fluidez axeitadas á súa idade.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Busca contos na biblioteca.

13/01/2023 09:22:31 Páxina 46de9



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.3 - Valorar os textos literarios e a literatura en
xeral como fonte de lecer e información.

Mostra interese polos textos literarios .

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Escoita contos e fábulas e diferencia uns
dos outros.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas, tendo unha perspectiva de xénero.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, que estimulen o interese e os gustos.

- Procesos: produción oral.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.
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Contidos

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación...

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluíndo os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Construción da identidade lectora a través da lectura de textos adecuados aos seus intereses, procedentes de
diversas fontes da información.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Relación entre os textos lidos e outras manifestacións artísticas e culturais.

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

3

Título da UDUD

¿Me echas una mano?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Recoñece slogan de publicidade e carteis.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais que
faciliten a comprensión do sentido global do texto.

Elabora slogan e imaxe alusiva.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Razoa e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Compara e recoñece publicidade do
mesmo  ámbito en castelán e galego.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3.1. - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre substantivos e adxectivos, a partir da
observación, comparación e manipulación de
palabras e enunciados, nun proceso acompañado de
produción ou comprensión de textos en contextos
significativos.

Emprega o adxectivo en concordancia co
substantivo ao que acompaña.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Recoñece aumentativos e dimuntivos.

CA6.5.1. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (substantivo) e as regras de
ortografía para favorecer unha comunicación máis
eficaz.

Distingue xénero e número de
substantivos.
Aplica as normas de uso de r/rr.
Utiliza a coma nas enumeracións.

TI 35

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Respecta a diversidade e diferenzas de
quen o/a rodea.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae a idea principal.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

A partir de temas tratados, incorpora
novo vocabulario empregándoo.

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

Describe a un lugar ou un obxecto
utilizando tres características.
Emprega un tono respectuoso.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Compara publicidade de prensa escrita e
televisión. Distingue unha diferencia.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Identifica e discrimina informacións
falsas.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, mediante a realización de
actividades literarias e participando en comunidades
lectoras do ámbito escolar.

Participa en actividades de lectura.

Baleiro 0

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas, tendo unha perspectiva de xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos.

- Procesos: comprensión lectora.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónico.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación...

- Creación de textos utilizando a linguaxe con intención informativa: carteis, anuncios, pequenos cómics.

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluíndo os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.
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Contidos

- Identificación e valoración crítica das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de distintas fontes e de
distintos tipos de texto.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

4

Título da UDUD

¿El tiempo está loco?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, identificando
palabras clave e anticipando hipóteses.

Comprende e responde preguntas sobre
un texto.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes,
seleccionado o modelo discursivo que mellor
responda a cada situación comunicativa e iniciarse,
de maneira acompañada, na mobilización de
estratexias sinxelas, de planificación, redacción e
revisión, coidando a presentación.

Escribe un texto sinxelo e coherente,
expresando cada idea nunha oración.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais que
faciliten a comprensión do sentido global do texto.

Escribe un texto sinxelo integrando
recursos gráfico (ilustracións).

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Narra unha breve noticia dun feito
acontecido próximo.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Razoa e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Dadas dúas fontes, compara ,extrae
información  e evita duplicidades.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Crea unha lenda sinxela, a partir dunha
dada, cambiando palabras clave.

CA6.5.2. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (artigos) e as regras de
ortografía para favorecer unha comunicación máis
eficaz.

Recoñece os artigos determinados.
Emprega as grafías ll/y con corrección.

TI 30

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae a idea principal.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Emprega o castelán na situación
comunicativa que o require.
Produce textos curtos coherentes.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Busca libros na biblioteca.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Identifica e discrimina informacións
falsas.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura, participando, de forma acompañada ou
autónoma, en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa en actividades de exposición
oral.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, mediante a realización de
actividades literarias e participando en comunidades
lectoras do ámbito escolar.

Participa en actividades de lectura.

Baleiro 0
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.
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Contidos

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos.

- Procesos: comprensión lectora.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Procesos: produción escrita

- Creación de textos utilizando a linguaxe con intención informativa: carteis, anuncios, pequenos cómics.

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluíndo os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita e a elaboración de textos.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Identificación e valoración crítica das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de distintas fontes e de
distintos tipos de texto.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Colaboración en comunidades lectoras de ámbito escolar a través de experiencias lectoras compartidas.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

5

Título da UDUD

¿Cuidamos a los mayores?

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, ampliando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Recoñece  estrofas e versos de poesías
dadas.

CA5.5 - Reproducir a partir de modelos dados textos
literarios sinxelos, en prosa ou en verso, con sentido
estético e creatividade: contos e poemas.

Completa un poema dado con coherencia
e cohesión.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Le e identifica un poema entre outros
fragmentos textuais.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Completa un poema coñecido.

CA5.8 - Recoñecer recursos básicos da linguaxe
literaria.

Recoñece os versos dun poema.
Recoñece rima dun poema.

CA6.5.2. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (artigos) e as regras de
ortografía para favorecer unha comunicación máis
eficaz.

Recoñece os artigos indeterminados.
Emprega a grafía h axeitadamente.

TI 40

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae a idea principal.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación de mellora e o gusto pola lectura.

Le textos variados con velocidade e
fluidez axeitadas á súa idade.

CA3.8 - Utilizar, de xeito acompañado, as bibliotecas
de aula e de centro, respectando as súas normas
básicas de organización e funcionamento e
participando nas actividades organizadas e
interesarse por formar unha pequena biblioteca de
aula.

Participa nas actividades realizadas na
biblioteca.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura, participando, de forma acompañada ou
autónoma, en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa en recitado de poemas.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras, axustados aos
seus gustos e intereses avanzando na construción da
súa identidade lectora.

Le poemas.
Velocidade lectora axeitada ao seu nivel.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, mediante a realización de
actividades literarias e participando en comunidades
lectoras do ámbito escolar.

Participa en actividades de lectura.

CA5.3 - Valorar os textos literarios e a literatura en
xeral como fonte de lecer e información.

Mostra interese polos textos literarios .

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou do centro
como escenario de actividades literarias
compartidas.

Participa nas actividades de biblioteca.

Baleiro 0
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, que estimulen o interese e os gustos.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e utilización desta como fonte de
información e lecer.

- Uso da biblioteca respectando as súas normas de organización e funcionamento e valorando a participación nas
actividades organizadas. Continuidade na creación dunha biblioteca propia e persoal.

- Procesos: produción escrita

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.
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Contidos

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Construción da identidade lectora a través da lectura de textos adecuados aos seus intereses, procedentes de
diversas fontes da información.

- Colaboración en comunidades lectoras de ámbito escolar a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Valoración dos textos literarios da literatura en xeral como vehículo de comunicación e recurso de lecer persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Análise guiada dos recursos expresivos elementais e os seus efectos na recepción do texto.

- Relación entre os textos lidos e outras manifestacións artísticas e culturais.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Recoñecemento, de xeito acompañado, de recursos literarios básicos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

6

Título da UDUD

¿Está de moda?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 55

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, identificando
palabras clave e anticipando hipóteses.

Comprende e responde preguntas sobre
un texto.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Dadas dúas fontes, compara ,extrae
información e evita duplicidades.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Compara instrucións dun xogo en
castelán e galego.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Forma palabras derivadas a partir dunha
dada.

CA6.5.3. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (adxectivo) e as regras de
ortografía para favorecer unha comunicación máis
eficaz.

Recoñece os adxectivos.
Distingue o uso de b/v en diversas
palabras.

CA6.6 - Progresar na adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Identifica palabras da mesma familia.

TI 45

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Emprega as dúas linguas oficiais.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñece a lingua empregada polo
alumnado e profesorado.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae a idea principal.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

A partir de temas tratados, incorpora
novo vocabulario empregándoo.

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

Elabora preguntas axeitadas ao tema e
persoa a tratar na entrevista.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Responde preguntas axeitadas ao tema e
persoa a tratar na entrevista.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Exprésase coherentemente en diferentes
situacións.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Expresa opinión propia e respecta a dos
compañeiros/as.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Emprega a linguaxe sen facer
discriminacións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

Baleiro 0
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e preguntar) e
para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos.

- Procesos: comprensión lectora.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.
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Contidos

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Procesos: produción escrita

- Creación de textos utilizando a linguaxe con intención informativa: carteis, anuncios, pequenos cómics.

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluíndo os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita e a elaboración de textos.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario. Semellanzas e diferenzas de forma e significado entre
palabras da mesma familia léxica ou semántica.

7

Título da UDUD

¿Hacemos las paces?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Le e extrae a idea dun texto escrito
adecuado ao nival.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes,
seleccionado o modelo discursivo que mellor
responda a cada situación comunicativa e iniciarse,
de maneira acompañada, na mobilización de
estratexias sinxelas, de planificación, redacción e
revisión, coidando a presentación.

Escribe unha breve biografía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos básicos, verbais e
non verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Expresa con respecto os datos recollidos
sobre a biografía de personaxes
masculinos e femininos.

CA6.5.4. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (pronome) e as regras de
ortografía para favorecer unha comunicación máis
eficaz.

Recoñece os pronomes persoais tónicos.
Emprega correctamente mp e mb.

CA6.6 - Progresar na adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Recoñece e clasifica palabras dun mesmo
campo semántico.

TI 35

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
da comunicación.

Emprega un tono axeitado.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae a idea principal.

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

Emprega o castelán na situación
comunicativa uqe o require. Produce
textos curtos coherentes.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Recoñece e rexeita as discriminacións
feitas nun debate sobre un tema.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Expresa opinión propia e respecta a dos
seus compañeiros/as.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Expón unha biografía.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras, axustados aos
seus gustos e intereses avanzando na construción da
súa identidade lectora.

Le unha breve biografía e destaca o dato
que máis lle chamou a atención.

Baleiro 0
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.
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Contidos

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e preguntar) e
para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos.

- Procesos: comprensión lectora.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Procesos: produción escrita

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita e a elaboración de textos.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario. Semellanzas e diferenzas de forma e significado entre
palabras da mesma familia léxica ou semántica.
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8

Título da UDUD

¿Sabemos comprar?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, ampliando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado,
respondendo preguntas sobre o mesmo.
Comprende o vocabulario traballado.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Busca información e identifica a
relevante.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras, axustados aos
seus gustos e intereses avanzando na construción da
súa identidade lectora.

Le un texto teatral. Explica se lle gustou
ou non, dando unha razón.

CA6.3.2. - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre substantivos e verbos, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras e
enunciados, nun proceso acompañado de produción
ou comprensión de textos en contextos
significativos.

Emprega con cordancia en persoa e
número o suxeito e o verbo.
Iníciase na acentuación de palabras.

CA6.5.5. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (verbo) e as regras de
ortografía para favorecer unha comunicación máis
eficaz.

Recoñece os verbos.
Recoñece palabras terminadas en z e d.

TI 50

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Respecta a diversidade e diferenzas de
quen o/a rodea.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae a idea principal.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Participa en interaccións orais.
Respecta as normas de cortesía.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Recoñece e rexeita as discriminacións
sufridas polas mulleres a través da
análise das biografías de mulleres premio
Nobel.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación de mellora e o gusto pola lectura.

Le con velocidade e fluidez axeitadas á
súa idade.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.8 - Utilizar, de xeito acompañado, as bibliotecas
de aula e de centro, respectando as súas normas
básicas de organización e funcionamento e
participando nas actividades organizadas e
interesarse por formar unha pequena biblioteca de
aula.

Dramatización de texto teatral.
Participa nas actividades realizadas na
biblioteca.

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos básicos, verbais e
non verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Recoñece as discriminacións nun texto
sobre mulleres premio Nobel.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Expsición da información recollida sobre
unha muller premio Nobel.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura, participando, de forma acompañada ou
autónoma, en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa en actividades de lectura.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Escoita e identifica un fragmento teatral
entre outros textos.

Baleiro 0

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas, tendo unha perspectiva de xénero.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
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Contidos

- asertividade.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, que estimulen o interese e os gustos.

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e utilización desta como fonte de
información e lecer.

- Uso da biblioteca respectando as súas normas de organización e funcionamento e valorando a participación nas
actividades organizadas. Continuidade na creación dunha biblioteca propia e persoal.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónico.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación...

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.
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Contidos

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Colaboración en comunidades lectoras de ámbito escolar a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Valoración dos textos literarios da literatura en xeral como vehículo de comunicación e recurso de lecer persoal.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Análise guiada dos recursos expresivos elementais e os seus efectos na recepción do texto.

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

9

Título da UDUD

¿Qué hay ahí arriba?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Recoñece slogan de publicidade e carteis.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Emprega correctamente o punto e
seguido e aparte.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Presta atención á concordancia e ás
relacións de significado entre as palabras
(substantivos,adexectivos e verbos) a
través da observación.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Recoñece a orde alfabética.Sepra en
sílabas.

CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Distingue xénero e número de
substantivos.Utiliza correctamente grafías
g/j.
Aplica as normas de uso de r/rr.
Utiliza a coma nas enumeracións.

CA6.6 - Progresar na adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Relaciona antónimos e sinónimos.

TI 70

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Mostra respecto pola lingua que
empregan os seus compañeiros/as.
Identifica a lingua empregada.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Emprega as dúas linguas oficiais.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.Extrae a idea
principal.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Elabora preguntas axeitadas ao tema e
persoa a tratar na entrevista.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Expresa opinión propia e respecta a dos
compañeiros/as.

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, ampliando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Razoa e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Expón unha biografía.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Busca contos na biblioteca.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Identifica e discrimina informacións
falsas.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Lee de maneira autónoma.

CA5.5 - Reproducir a partir de modelos dados textos
literarios sinxelos, en prosa ou en verso, con sentido
estético e creatividade: contos e poemas.

Completa un poema dado con coherencia
e cohesión.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Escoita contos e fábulas e diferencia uns
dos outros.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Procesos: produción oral.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.
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10

Título da UDUD

¿Cuidamos la naturaleza?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, ampliando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Recoñece slogan de publicidade e carteis.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Razoa e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Elaborar textos sinxelos aplicando os
elementos propios de modelos literarios
dados.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Emprega correctamente o punto e
seguido e aparte.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sinxelas para o
uso correcto da linguaxe na produción de
textos, sinalando as relacionadas coa
concordancia e o significado.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Coñece a orde alfabética.Separa en
sílabas

CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Distingue xénero e número de
substantivos.Utiliza correctamente grafías
g/j.
Aplica as normas de uso de r/rr.
Utiliza a coma nas enumeracións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.6 - Progresar na adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Relaciona antónimos e sinónimos.

TI 55

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Mostra respecto pola lingua que
empregan os seus compañeiros/as.
Identifica a lingua empregada.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Emprega as dúas linguas oficiais.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende os textos orais e extrae as
ideas principais.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Elabora preguntas axeitadas ao tema e
persoa a tratar na entrevista.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Xestionar os conflitos, de forma dialogada
e consensuada, mediante estratexias
elementais de comunicación positiva.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar unha selección de fontes
documentais para seguir un proceso de
investigación dun tema do seu interés e
compartir os seus resultados.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Busca contos na biblioteca.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Recuperar a información empregando as
tecnoloxías de maneira axeitada e
segura.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanza unha autonomía progresiva na
elección de textos de lectura e expresar
de forma global os propios gustos
lectores.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Escoita contos e fábulas e diferencia uns
dos outros.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.
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Contidos

- Procesos: produción oral.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.

11

Título da UDUD

¿Quermos un mundo más justo?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Recoñece slogan de publicidade e carteis.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar unha selección de fontes
documentais para seguir un proceso de
investigación dun tema do seu interés e
compartir os seus resultados.

CA5.5 - Reproducir a partir de modelos dados textos
literarios sinxelos, en prosa ou en verso, con sentido
estético e creatividade: contos e poemas.

Completa un poema dado con coherencia
e cohesión.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Emprega correctamente o punto e
seguido e aparte.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sinxelas para o
uso correcto da linguaxe na produción de
textos, sinalando as relacionadas coa
concordancia e o significado.

CA6.6 - Progresar na adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Relaciona antónimos e sinónimos.

TI 50

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Mostra respecto pola lingua que
empregan os seus compañeiros/as.
Identifica a lingua empregada.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Emprega as dúas linguas oficiais.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende os textos orais e extrae as
ideas principais.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Xestionar os conflitos, de forma dialogada
e consensuada, mediante estratexias
elementais de comunicación positiva.

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, ampliando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou do centro
como escenario de actividades literarias
compartidas.

Participa nas actividades de biblioteca.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Procesos: interacción oral
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Contidos

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e preguntar) e
para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.

12

Título da UDUD

¿Qué quieres ser de mayor?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, ampliando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar unha selección de fontes
documentais para seguir un proceso de
investigación dun tema do seu interés e
compartir os seus resultados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Crea adiviñas a partir dun modelo dado
cambiando palabras clave.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sinxelas para o
uso correcto da linguaxe na produción de
textos, sinalando as relacionadas coa
concordancia e o significado.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Recoñece orde alfabética.
Separa en sílabas.

TI 55

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Mostra respecto pola lingua que
empregan os seus compañeiros/as.
Identifica a lingua empregada.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Emprega as dúas linguas oficiais.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Elabora preguntas axeitadas ao tema e
persoa a tratar na entrevista.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Exprésase coherentemente en diferentes
situacións.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Recoñece e rexeita as discriminacións
feitas nun debate sobre un tema.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Expresa opinión propia e respecta a dos
compañeiros/as.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Escoita e identifica un fragmento teatral
entre outros textos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e preguntar) e
para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Identificación e valoración crítica das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de distintas fontes e de
distintos tipos de texto.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual.

- Análise guiada dos recursos expresivos elementais e os seus efectos na recepción do texto.

- Elaboración de textos con intención literaria, a partir de modelos dados ou recreando textos literarios.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Os alumnos/as han de iniciarse na utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de
representación, interpretación e comprensión da realidade. Necesitamos dotar ao alumnado de ferramentas para que
poidan desenvolverse en múltiples contextos dominando a lingua oral e escrita de forma funcional.
Centramos a orientación nesta área na adquisición de habilidades imprescindibles para o desenvolvemento da
capacidade de comprensión dos alumnos e alumnas, sempre a través de apoios graduais e partindo da realidade
máis inmediata do alumnado.
Todo o traballo se encamiña a proporcionarlle recursos de comunicación:

-A Lectoescritura: integramos o proceso de adquisición desta destreza a través do coñecemento previo dos sons, os
cales se estudan en relación cun contexto de aprendizaxe motivador e se abordan dunha maneira progresiva.

-A expresión oral: mediante a participación na clase favorécese a ampliación e utilización do vocabulario, a expresión
de experiencias persoais,  a formulación de conxeturas e hipóteses, etc.  O mestre/a fomenta distintos tipos de
situacións de comunicación oral condicionados a cada nivel e momento. Mediante o xogo e a simulación os alumnos e
alumnas descobren as posibles actitudes comunicativas.
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-A comprensión lectora:  O alumnado chegará a distinguir  os elementos estructurais  das narracións e as ideas
esenciais das exposicións e a discriminar os constituintes dos distintos tipos de lectura (títulos, portadas, capítulos,
etc...). Así o alumno/a comprenderá o seu valor expresivo e observará os contidos e mensaxes connotativas.

-A  expresión  escrita:  desenvolvemos  a  tipoloxía  textual,  co  fin  de  que  o  alumno/a  sexa  capaz  de  producir
composicións individuais de distinta índole; ademáis aprenderá a facer esquemas e resumos, que lle axudarán a
extraer as ideas principais dun texto.

Presentamos  os  coñecementos  específicos  de  tipo  gramatical  e  ortográfico  como recursos  necesarios  para  a
expresión, con utilidade e aplicación práctica.
Esto  favorece  a  súa  asimilación,  posto  que  non  se  plantexan  como  obxectos  estranos,  susceptibles  de  ser
memorizados, senón como unha axuda máis para a comunicación.

Procuraremos manter un compoñente lúdico e o máis manipulable posible xa que aquilo ao que os/as nenos/as se
acercan con boa predisposición será aceptado e asimilado con maior facilidade.
Os xogos e o material manipulable permitirán un ambiente lúdico que ademáis facilitará o traballo en equipo e a
convivencia dentro da aula.

Os contidos da área de Lingua Castelá están organizados arredor duns conceptos fundamentais vinculados a contexto
real. Será importante traballar a parte competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción e se poida
aplicar a proxectos reais próximos ao alumnado.
Debemos ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que hai que seguir desenvolvendo. Estas
fortalezas axudarannos a definir a predominancia de cada unha das súas intelixencias. As tarefas a realizar estarán
pensadas  dende  a  teoría  das  Intelixencias  Múltiples,  como posibilidade  para  que  todo  o  alumnado  chegue  a
comprender aqueles contidos que necesita adquirir para alcanzar os obxectivos de aprendizaxe que pretendemos.
Faremos propostas para traballar diversos estilos e ritmos de aprendizaxe, diferentes intelixencias, a igualdade e a
inclusión social.
Para poder enfrontarse con éxito á sociedade do coñecemento e aos vertixinosos avances científicos e tecnolóxicos,
fomentaremos a interdisciplinariedade, potenciando a aprendizaxe global a través de propostas que promoven a
integración e a conexión de contidos doutras materias.
Nesta área os/as alumnos/as inícianse no desenvolvemento das habilidades da linguaxe, por iso, deberán manexar
diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo colaborador como unha forma de adestrar a capacidade
empática, de poñerse no lugar doutras persoas e saber expresar en función do contexto e a intención comunicativa o
que pode suceder en situacións reais e cotiás.
A elaboración de proxectos de traballo cooperativo constitúe unha forma de aprendizaxe significativa e auténtica, cos
que se potencia:
- O respecto hacia os seus compañeiros/as.
- A responsabilidade individual e colectiva.
- A comunicación entre os membros do grupo.
- O reparto de responsabilidades.
- A diversidade enriquecida polas contribucións individuais.
- O análisis crítico da información.
- A capacidade de síntese.
- A mellora das aprendizaxes.

Secuenciación da aprendizaxe cooperativa:

1º trimestre: Promover a cohesión do grupo, establecer normas de funcionamento e practicar unhas primeiras
estructuras de traballo cooperativo.

2ºtrimestre:  Asignar  roles  dentro  do  grupo,  reforzar  as  habilidades  sociais  para  a  cooperación  e  introducir  a
autoavaliación dos equipos de traballo.

3º trimestre: Traballar en equipos estables, incorporar estructuras cooperativas máis complexas e avaliar a dinámica
dos equipos.

A ensinanza individualizada promove que cada alumno/a traballe na consecución dos obxectivos educativos a un
ritmo acorde coas súas capacidades e destrezas. Por eso é importante establecer un plan que os axude a superar a
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súas dificultades, así como a desenvolver e potenciar as súas habilidades.
Centrarémonos nunha metodoloxía flexible e inclusiva , dotada de técnicas e recursos educativos que mellor se
adapten as necesidades particulares do alumnado.
Aproveitaremos a curiosidade que os/as nenos/as teñen no momento evolutivo no que se encontran, por ser esta
unha das forzas motrices de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe.
Potenciar,  igualmente,  a  creatividade necesaria  á  hora  de desenvolver  a  capacidade de formular  hipóteses  e
plantexar solucións, para desenvolver así un pensamento que tenda á autonomía.
A familiarización cos novos entornos comunicativos e sociais que supoñen as TIC, desenvolver a capacidade do
alumnado  para  identificar  e  comprender  algunhas  das  realidades  tecnolóxicas  e  de  comunicación  que  están
presentes no seu entorno.
Sería interesante que o alumnado tivese unha noción das novas realidades xurdidas no entorno da Informática e
Internet.
Incidirase na transformación dos procesos de aprendizaxe a partir  do uso das novas ferramentas e realidades
tecnolóxicas. Non se trataría por tanto, únicamente, de introducir cambios menores ou puntuais nas actividades
formativas senón de iniciar a capacitación do alumnado na aplicación dos coñecementos e Competencias Clave que
vaia adquirindo ao entorno das TIC.
Para empezar esta tarefa, no 3º Curso da Educación Primaria deberá introducirse ao alumnado no coñecemento e uso
do ordenador mediante a súa utilización como recurso didáctico complementario. Os diferentes contidos traballaranse
tanto dende o uso das ferramentas tradicionais como na realización de actividades interactivas, comentario de
imaxes ou videos extraídos de Internet ou co apoio doutros contidos e aplicacións procedentes da web ou dos mass-
media.
Polo atractivo que os formatos dixitais teñen sobre o alumnado cabería incidir no uso das TIC nos procesos de
adquisición das Competencias Clave .

Dispoñemos de materiais didácticos específicos para utilizar en función das condicións concretas de cada neno ou
nena, así como dos obxectivos de mellora que se plantexen en cada caso.
O carácter multidisciplinar de moitas das competencias parte da concepción do currículo como un conxunto que
abarca as diversas áreas e materias, polo que se requiere unha gran coordinación docente, onde o traballo en equipo
de todos os docentes ha de ser unha constante.

Fomento da lectura.
O plan lector do noso centro intenta promover o gusto pola lectura e fomentar o hábito lector entre o alumnado e as
familias.
Dedícanse un tempo de trinta minutos diarios á lectura na clase distribuidos así:
-Hora de lectura, un tempo de vinte minutos diarios no que todo o centro está realizando lectura silenciosa.
-Outros dez minutos diarios, que se desenvolven ao longo das actividades planificadas, segundo as necesidades que
xorden da programación diaria do profesor.

A biblioteca en colaboración cos titores planifica e leva a cabo actividades de fomento da lectura atendendo aos
criterios que considere o equipo, e cos criterios xerais que se establezan na Programación Xeral Anual.
A competencia lectora do alumnado precisa que os poñamos en contacto con toda a diversidade de textos ao longo
da súa escolaridade e que lles ofrezamos os recursos para que poidan interpretalos satisfactoriamente.
Os que traballaremos en 3º serán:
descritivos, narrativos (conto, fábula, lenda, biografía, banda deseñada, adiviñas, noticias xornalísticas), instrutivos
(receitas, normas, regulamentos), textos discontinuos (formularios, , avisos e anuncios, cadros, gráficos, diagramas,
táboas , listas, mapas) e poesía.
Consideramos á familia como unha gran colaboradora na aprendizaxe do noso alumnado, polo que as faremos
copartífices do proceso.

A familia debe coñecer os obxectivos marcados polos equipos docentes e colaborar na súa execución: participando
na dinámica do centro, estimulando a aprendizaxe, propiciando actividades compartidas, coñecendo as dificultades e
as fortalezas dos seus fillos/as, achegando información sobre eles/as.

Por último, destacar que consideramos fundamental despertar nos alumnos/as un
sentimento de respecto polo mundo que lles rodea e unha actitude activa na súa conservación. Por esta razón, damos
unha importancia prioritaria ao tratamento da multiculturalidade dos valores.
Con eles os nenos/as acércanse á outras realidades do seu entorno, sempre dende o punto de vista do respecto e da
axuda mutua como medio para lograr unha sociedade xusta para todos/as.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material funxible: cadernos do alumnado, folios, cartolinas, goma, lápis, rotuladores, ceras, bolígrafos.

Material elaborado: fichas, guías.

Recursos dixitais: páxinas web, aula virtual.

Materiais de aulas específicas: aula de informática, aula STEAM, aula de cociña, aula de música, aula de francés,
aula de inglés, horta escolar, biblioteca.

Material específico de pedagoxía terapéutica e de audición e linguaxe.

Libros de  lectura.

Libros de texto.

Materiais específicos de cada unidade.

Neste apartado vaise a expoñer principalmente a selección dos materiais e recursos didácticos empregados.
Os  criterios  de  selección dos  materiais  curriculares  que sexan adoptados  polos  equipos  docentes,  seguen un
conxunto de criterios  homoxéneos que proporcionan resposta efectiva ás formulacións xerais  de intervención
educativa.
Establécense oito criterios ou directrices xerais que perfilan a análise:

-Adecuación ao contexto educativo do centro.
-Correpondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no Proxecto educativo do centro.
-Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos.
-A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica interna de
cada área.
-A adecuación aos criterios de avaliación do centro.
-A variedade das activdades, diferete tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás diferenzas individuais.
-A claridade e amenidade gráfica e expositiva.
-A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa.

Atendendo a todos eles, establecemos unha serie de pautas concretas que dirixirán a nosa selección.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao comezar o curso realizarei unha avaliación inicial da área a cal estou a traballar.
Mediante esta avaliación acadarei a información que preciso dos meus alumnos/as, sabendo así tanto o nivel no que
se atopa cada un/unha deles/as así como dos contidos dos que parten mediante:

-Lectura en voz alta para ver o grado de entoación, velocidade e ritmo.
-Ficha de comprensión lectora, coa cal saberei o grado no que se atopa.
-Ditado, mediante o cal poderei comprobar a grafía, faltas ortográficas, o orden, signos de puntuación e a unión e
separación de palabras.
-Redacción para ver a súa forma de expresarse.
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-Copia, para ver o seu grao de atención ao copiar.
-Aspectos gramaticais.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

5

UD 4

5

UD 5

7

UD 6

7

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

12

UD 10

12

Proba
escrita 60 60 65 70 60 55 65 50 30 45

Táboa de
indicadores 40 40 35 30 40 45 35 50 70 55

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

13

UD 12

13

Total

100

Proba
escrita 50 45 51

Táboa de
indicadores 50 55 49

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Realizarase a cualificación do noso alumnado tendo en conta os seguintes puntos:

-Realizaremos unha proba escrita en cada unha das Unidades Didácticas que traballaremos ao longo do curso,
dándolle a porcentaxe recollida no apartado anterior. Dentro de cada unidade, cada proba escrita será elaborada e
avaliada tendo en conta o peso orientativo asignado a cada criterio de avaliación.

-Mediante  a  observación  directa  e  sistemática  completaremos unha táboa de indicadores  ou  rúbrica  coa que
valoraremos os seus traballos, as exposicións destes, así como as interacións orais e a actitude ante a materia e cos
seus compañeiros/as. Esta táboa de indicadores terá o peso especificado en cada unidade.
Nesta táboa de indicadores, algúns serán recollidos marcando si/non como resposta ao mínimo a conseguir, e outros
serán recollidos cunha escala do 1 ao 5 como posible resposta.
Así na unidades, o 60% da cualificación virá dada por unha proba escrita, e o 30% restante mediante unha táboa de
indicadores  que  avalie  a  análise  das  tarefas  dos  cadernos  e  traballos  do  alumno,por  último  un  10% terá  en
consideración a actitude con respecto ao aprendizaxe. E do mesmo xeito no resto das unidades.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Teremos en conta a diversidade do alumnado para facer un ensino individualizado e personalizado, adaptándonos ás
características propias de cada alumno/a. Traballaremos, pois, tendo en conta esa diversidade adoitando as seguintes
medidas: -Manteremos unha comunicación e relación frecuente e clara coas familias, é a mellor maneira de coñecer
as necesidades do alumnado. -Empregaremos distintos estilos de aprendizaxe á hora de propor tarefas, favorecendo
o desenvolvemento de todas as habilidades e intelixencias do alumnado para favorecer a súa integración e inclusión -
Partiremos  do  nivel  de  cada  alumno/a.  -Prestaremos  atención  individualizada  sempre  que  sexa  posible.  -
Traballaremos as emocións con todo o grupo - clase, facéndoos pensar e dialogando ao remate das tarefas sobre o
que saíu ben e o que saíu mal e buscando xuntos propostas de mellora. As medidas con carácter curricular son o
reforzo educativo e as adaptacións curriculares que se levan a cabo con algúns/algunhas estudantes. O reforzo
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educativo realízase dentro da aula ordinaria polo mestre/a titor/a e, noutras ocasións, pola mestra especialista en
pedagoxía terapéutica dentro da medida das súas posibilidades ou pola mestra ou mestre de apoio. En todo caso
intentarase: -Adaptarnos ás características individuais e sociais de cada alumno/a. -Adoptar unha metodoloxía
propicia á aprendizaxe para todos os alumnos/as na súa diversidade. -Partir dunha avaliación inicial dos alumnos en
cada núcleo de aprendizaxe para detectar coñecementos previos, e para facilitar a importancia do novo contido a ser
aprendido. De modo xeral, propoñeranse actividades de reforzo en cada unidade para aqueles Criterios de Avaliación
nos que non se acadou o mínimo esixible, a non ser que se trate dun Criterio de avaliación que se avlíe tamén en
unidades posteriores e se considere que co traballo das unidades seguintes é recuperable.

6. Medidas de atención á diversidade

As medidas con carácter curricular son o reforzo educativo e as adaptacións curriculares que se levan a cabo con
algúns/algunhas estudantes.

O reforzo  educativo  realízase  dentro  da  aula  ordinaria  polo  mestre/a  titor/a  e,  noutras  ocasións,  pola  mestra
especialista en pedagoxía terapéutica dentro da medida das súas posibilidades ou pola mestra ou mestre de apoio.
Reciben este tipo de reforzo aqueles/as alumnos/as que coa modificación de elementos non prescritivos do currículo,
é dicir, a secuencia de contidos, as formas e instrumentos de avaliación, a organización da aula, os agrupamentos
dos alumnos/as e  todo aquilo  incluído dentro do ámbito da metodoloxía,  poden seguir  o  proceso ordinario  de
ensino/aprendizaxe, fundamentalmente nas áreas de alto contido instrumental como é o caso da lingua castelá.

Por outra banda, a adaptación curricular (medida extraordinaria) refírese ás modificacións dun ou máis elementos
prescritivos do currículo, como son obxectivos, contidos e criterios de avaliación, para atender ás necesidades
educativas dun alumno/a motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal coma polas súas capacidades
excepcionais.
O referente de toda adaptación curricular son os obxectivos xerais da etapa, concretados no proxecto curricular do
centro para cada curso. Os obxectivos poden pertencer, se é o caso, a outro curso ou etapa distinto do que cursa o
alumno/a obxecto de adaptación curricular.
Os nenos/as con adaptacións curriculares reciben apoio por parte da mestra de pedagoxía terapéutica e, se é o caso,
por parte da mestra de audición el linguaxe.

En todo caso intentarase:

-Adaptarnos ás características individuais e sociais de cada alumno/a.
-Adoptar unha metodoloxía propicia á aprendizaxe para todos os alumnos/as na súa diversidade.
-Partir  dunha avaliación inicial  dos/as alumnos/as en cada núcleo de aprendizaxe para detectar coñecementos
previos, e para facilitar a importancia do novo contido a ser aprendido.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora. X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e
escrita. X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. X X X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital. X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.5 - Fomento da
creatividade, do espíritu
científico e do
emprendemento.

X X

ET.6 - Igualdade entre
mulleres e homes. X X X X X

ET.7 - Educación para a paz. X X X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible.

X X X X

ET.9 - Educación para a
saúde (incluída a afectivo-
sexual).

X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Comprensión lectora. X X X X

ET.2 - Expresión oral e
escrita. X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. X X X X

ET.4 - Competencia dixital. X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, do espíritu
científico e do
emprendemento.

X X

ET.6 - Igualdade entre
mulleres e homes. X X

ET.7 - Educación para a paz. X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible.

X X

ET.9 - Educación para a
saúde (incluída a afectivo-
sexual).

X X

Observacións:
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Aínda que todos os elementos trasnsversais  poderían relacionarse con todas as unidades,  marcamos solo
aquelas unidades nas que o elemento transversal está presente dun xeito moi claro.

Traballaranse segundo a programación de aula ainda que a un ritmo acorde coas capacidades e destrezas do
alumnado.
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas áreas, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación
cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas.

Na programación de aula non están programados como contidos a ensinar, senón que se traballarán en todas as
áreas e serán tidos en conta ao longo de toda a actuación educativa: á hora de organizar a aula, de facer
agrupamentos do alumnado, de seleccionar lecturas e materiais, de poñer en marcha estratexias que permitan a
colaboración e o protagonismo dos/as alumnos/as máis desfavorecidos e establecendo plans que permitan
superar as dificultades, así como a desenvolver e potenciar as habilidades.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Obra sobre"Antolín Faraldo" co gallo do seu bicentenario na
Biblioteca do centro a cargo de Raquel Queizás .º trimestre)

      Asistencia  á   obra  da  contacontos   Raquel
Q u e i z á s .

Xogo da oca xigante con paisaxes,personaxes e monumentos
que se atopan no percorrido do Camiño Inglés.(1º trimestre)
na aula de Música do edificio B

Actividade do Camiño Inglés.

Itinerario pola Ribeira e Muíños de Caraña.(1º trimestre)Roteiro da auga

Itinerario polas rúas e edificios históricos do casco antigo de
Betanzos con explicacións históricas .(3º trimestre)

Visita guiada polo Casco Vello de Betanzos.

Asistencia  ao  Pazo  da  Ópera  de  A  Coruña ao  concerto  da
Orquestra Sinfónica de Galicia.(2º tr imestre)

Concerto  Didáctica  da  Orquestra  Sinfónica  de
Galicia.

Observacións:
O noso centro conta cunha serie de criterios establecidos que marcan a selección e organización das actividades
complementarias que se realizan co alumnado.

Ditas actividades están relacionadas con:

- Cos contidos de cada área.
- O establecido no currículo como conmemoracións a traballar.
- Deben reforzar os aspectos do currículo que consideremos máis interesantes.

Todas e cada unha das actividades complementarias deben ser:
integradoras, coeducativas, globalizadas, motivadoras, que fomenten a igualdade entre ambos sexos así como a
igualdade de oportunidades , a convivencia, a tolerancia, e o respecto.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro
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1.Motivación inicial do alumnado mantendo o seu interese.

2.Motivación ao longo do proceso para lograr a actividade intelectual e física do alumnado

3.Presentación axeitada e motivadora dos conceptos.

4.Actividades variadas na aula.

5.Nivel de dificultade axeitado ás características do alumnado.

6.Recursos variados para a presentación de contidos e realización de tarefas.

7.Organización da aula, cunha boa organización do tempo e dos agrupamentos.

8.Instrucións e orientacións ao traballo do alumnado.

9.Clima de traballo favorecedor para o fomento do respecto e a colaboración entre o alumnado.

10.Seguimento (control do proceso de Ensinanza-Aprendizaxe).

11.Atención á diversidade con medidas organizativas axeitadas para atender ao alumnado.

12.Medidas organizativas axeitadas para atender ao alumnado NEAE.

13.Uso de distintos instrumentos de avaliación.

A principio de curso e respectando os prazos establecidos, elaborarei a programación didáctica da área que imparto
de Lingua Castelá e Literatura.
A súa elaboración seguirá a lexislación vixente, o recollido no documento de concreción curricular e as instrucións de
Inspección educativa.
Os mestres e mestras do centro seguimos unha serie de pautas á hora de elaborar as programacións de aula de cada
curso, mantendo un esquema de referencia que nos permita levar a cabo un traballo común e consensuado en
tódalas etapas educativas.
Deste modo, tódalas programacións reflicten os seguintes indicadores:

-Introdución e contextualización.
-Competencias Clave.
-Obxectivos.
-Contidos.
-Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliable e grao mínimo de consecución (mínimos) para superar a
materia.
-Temporalización.
-Procedementos e instrumentos de avaliación.
-Metodoloxía.
-Materiais e recursos didácticos incluídos libros de texto.
-Criterios de avaliación e de cualificación e promoción.
-Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. (Este punto queda recollido no apartado
anterior, indicadores de logro).
-Deseño da avaliación inicial.
-Medidas de atención á diversidade.
-Procedemento de información ás familias.
-Actividades complementarias e extraescolares programadas.
-Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das propias programacións didácticas e procesos de mellora.

Neste  apartado  preténdese  promover  a  reflexión  da  práctica  docente  e  a  autoavaliación  da  realización  e  o
desenvolvemento da programación didáctica.

Descrición:
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Para  iso,  ao  finalizar  cada  unidade  didáctica  proponse  unha  secuencia  de  preguntas  que  permitan  avaliar  o
funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.

Os items relacionados preséntanse en táboas que conteñen unhas casiñas numeradas do 1 ao 5 para valorar o grao
de consecución de cada un deles.
A continuación analizaranse nunha posta en común do profesorado do nivel ao remate de cada avaliación .
Este proceso permitirá  unha reflexión sobre a nosa práctica docente e posibilitará a  introdución das medidas
correctoras necesarias para a mellora do proceso de ensino.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Trimestralmente farase un seguimento do desenvolvemento da programación na propia aplicación PROENS, previa
reunión do profesorado do nivel.  A programación debe ser flexible, permitíndonos correxir e modificar aqueles
aspectos que non resultasen idóneos na posta en práctica.
Ao remate de cada avaliación, utilizando a información recollida na posta en común sobre o labor docente, as
respostas ás seguintes cuestións (que se valoran entre 1 e 5) e os resultados académicos existentes, reunirémonos
para a toma de decisións acordada sobre os posibles cambios que precise a nosa programación. As conclusións
quedarán recollidas na acta da reunión de ciclo.

Cuestións:

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.
9. Adecuación da secuencia de traballo na aula
10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.
12.Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.
13.Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc
14. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.
15.Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.
16.Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.
17.Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.
18.Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas
19.Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
20.Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.
21.Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.
22.Contribución ao plan de lectura do centro.
23.Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

9. Outros apartados

13/01/2023 09:22:40 Páxina 46de46
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1. Introdución

Nestaintrodución aparecerán os datos específicos do grupo de alumnado para o que vai destinada a programación e
que poden influír directamente na adquisición da LE: nivel de aprendizaxe, dificultades, evolución lingüística do
alumnado especialmente na lingua materna, características socio-económicas e culturais das familias e a poboación
na que está ubicado o centro educativo...
Tal como se reflicte na introdución do Decreto polo que se establece o currículo de LE para a Educación Primaria,
durante toda a etapa da educación primaria será imprescindible basear a aprendizaxe nos repertorios e experiencias
do alumnado,  facilitando así  a  súa participación en actos de comunicación sinxelos:  práctica de actividades e
estratexias comunicativas de comprensión, produción, interacción e mediación lingüística, entendida nesta etapa
como a actividade orientada a facilitar a comprensión mutua e a procesar e transmitir información básica e sinxela.

NOTAS ACLARATORIAS:

Esta programación, coa proposta de UDs, é unha guía de opcións que se poden desenvolver ao longo do curso en 3º
de  Primaria:  proxectos,  explotación  de  lecturas,  unidades  de  vocabulario,  cancións  e  vídeos.  Non  é  unha
programación completa nin pechada. As UDs están apenas esbozadas, simplemente para dar idea de posibilidades
dentro do marco da lexislación.

No apartado 3.2 Distribución do currículo nas UD:
Os obxectivos, os criterios de avaliación e os contidos son xerais para todo o nivel educativo e corresponde ao
mestre-a decidir a distribución ao longo do curso escolar e en que momento traballar un ou outro aspecto que lle
permita a consecución final do obxectivo, previa aplicación dos CA correspondentes. Dado que os que presenta o
currículo son contidos competenciais, ímonos atopar no caso de que todos os contidos nos parecen abordables en
todas as unidades didácticas e que, de feito na práctica será así; sen embargo, na programación cómpre distribuílos,
repartilos entre todas para non sobrecargalas. Aquí o importante é que ao longo de todo o curso se aborden os
contidos que marca o decreto, se apliquen os criterios de avaliación todos e se chegue ao remate do curso cos
obxectivos conseguidos.
Así  mesmo, parece máis operativo desdoblar algúns contidos en subcontidos, tendo en conta as unidades que
cadaquén se propoña desenvolver. O programa permite realizar estas operacións.

Dado o carácter cíclico da materia ( os contidos lingüísticos necesitan de cando en vez unha revisión para a súa
asimilación e consolidación ) cada mestra/e poderá marcar o mesmo criterio de avaliación en distintos trimestres. Así,
haberá quen marque uns criterios para uns trimestres e outros para outros; e haberá mestres-as que terán en conta o
mesmo criterio en 2 ou nos 3 trimestres. Aquí o fundamental é que no total do curso se teñan avaliado todos os
criterios e abordado todos os contidos, o momento en que facelo escólleo cada mestre-a.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  o  sent ido  xeral  e
información  específica  e  predicible  de  textos
breves e sinxelos, expresados de forma clara e
na  lingua  estándar,  facendo  uso  de  diversas
estratexias e recorrendo, cando sexa necesario,
ao  uso  de  distintos  tipos  de  apoio,  para
desenvolver  o  repertorio  lingüístico  e  para
responder a necesidades comunicativas cotiás.

1-2-3-4-
5 1-2-3 1 1 1-5 1 1 1-2-3-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Producir  textos  sinxelos  de  maneira
comprensible  e  estruturada,  mediante  o
emprego de estratexias como a planificación ou
a  compensación,  para  expresar  mensaxes
breves  re lac ionados  con  neces idades
inmed ia tas  e  responder  a  p ropós i tos
comunicativos cotiás.

1-2-3-4-
5 1-2-3 1 2 5 1 1-2-3-4

OBX3 - Interactuar con outras persoas usando
expresións cotiás, recorrendo a estratexias de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  necesidades
inmediatas  do  seu  interese  en  intercambios
comunicativos  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

1-2-3-4-
5 1-2-3 1 3 3 1-3 1-2-3-4

OBX4 - Mediar en situacións predicibles, usando
estratexias  e  coñecementos  para  procesar  e
transmitir información básica e sinxela, co fin de
facilitar a comunicación.

1-2-3-4-
5 1-2-3 1 1-3 1-2-3-4

OBX5  -  Recoñecer  e  usar  os  repertorios
lingüísticos  persoais  entre  distintas  linguas,
reflexionando  sobre  o  seu  funcionamento  e
identificando  as  estratexias  e  coñecementos
propios, para mellorar a resposta a necesidades
comunicat ivas  concretas  en  s i tuacións
coñecidas.

1-2-3-4-
5 1-2-3 1 2 1-4-5 3 1-2-3-4

OBX6  -  Apreciar  e  respectar  a  diversidade
lingüística, cultural e artística a partir da lingua
estranxeira,  identificando  e  valorando  as
diferenzas  e  semellanzas  entre  linguas  e
culturas, para aprender a xestionar situacións
interculturais.

1-2-3-4-
5 1-2-3 1-3 2-3 1-2-3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XWhere do people do sports?1 20
Vocabulary: Lugares y vocabulario
relacionado con diferentes deportes.
Preguntas y respuestas sobre deportes.
Canciones relacionadas...

20

XWhat¿s amaizing about animals X2 15

Vocabulario e expresións relativos a
animales salvajes asi como curiosidades.
Esta unidade incluirá canciones e pequenos
cuestonarios, pequenas conversas entre o
alumnado a propósito das actividades: likes
and dislikes; favourite; o que fan e o que
non; e tamén expresión corporal
relacionada coas actividades.

10

How does technology help us? X3 20
Vocabulario relacionado coa tecnoloxia,
ordenadores ,tablets videoxogos.... 10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

What¿s in the food we eat? X4 19Vocabulario básico: comida e bebida.
Facemos un menu. 10

XAre our routines the same? X5 14
Vocabulario: a familia e as relacións
familiares; oficios relacionados coas
familias e as relacións dos nenos e nenas. 10

XWhat can you do at the
seaside? X6 14

Léxico relacionado cos meses, días e
estacións do ano.
As actividades de lecer.
Produto final: pequena dramatización, con
ou sen cancións, para despedir o curso.

10

XXHolidays X7 1Segun festas coincidintes no calendario. 5

Xno8 120

Xno9 15

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Where do people do sports?

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras  sinxelas, con
adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través
de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais, sobre a
escola.

TI 90

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados coa escola.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

 Levar a cabo o que expresa o CA2.1
mesmo que sexa contando con axuda.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais, amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Léxico elemental relativo a lugares e contornas de interese.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo
a valores ecosociais e democráticos.

2

Título da UDUD

What¿s amaizing about animals

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Expresar oralmente frases curtas con
información básica relacionada co tema
desta UD, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, con atención ao ritmo.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación
comunicativa proposta,  usando
estruturas e léxico elementais, sobre as
actividades de tempo libre.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Poñer interese e esforzo en facelo tal
como se explica no CA1.8 aínda que non
o consiga completamente.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar os coñecementos e
estratexias de mellora da súa propia capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Iniciarse no proceso que describe o CA2.2
contando coa axuda doutros participantes
e de soportes analóxicos e dixitais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).
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Contidos

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Patróns sonoros, acentuais e de entoación básicos de uso común, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

3

Título da UDUD

How does technology help us?

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras  sinxelas, con
adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través
de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais, sobre  a
natureza..

TI 90

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA1.2 contando con axuda.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Participar con interese en facelo o mellor
posible.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA2.3 contando con axuda.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

 Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Estratexias básicas de uso común para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais,
breves, sinxelos e contextualizados.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: dar indicacións e instrucións
elementais.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Léxico elemental relativo a lugares e contornas de interese.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder a unha necesidade elemental,
a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio
lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.
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Contidos

- Participación en intercambios comunicativos planificados, con estudantes da lingua estranxeira, a través de
diferentes medios.

4

Título da UDUD

What¿s in the food we eat?

Duración

19

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras  sinxelas, con
adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través
de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais, sobre o
Nadal.

TI 90

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados co Nadal.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA1.5 contando con axuda.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

 Levar a cabo o que expresa o CA2.1
mesmo que sexa contando con axuda.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais, amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  expresar o tempo, a cantidade
e o espazo.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias elementais de procura guiada de información en medios analóxicos e
dixitais.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira: culturas e modos de vida
diferentes.

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

5

Título da UDUD

Are our routines the same?

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir algunhas palabras e frases moi
breves e sinxelas, a partir de modelos e a
través de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais,
relacionadas co léxico desta UD.

TI 80

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Expresar oralmente frases curtas con
información básica relacionada co tema
desta UD, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, con atención ao ritmo.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Poñer interese e esforzo en facelo tal
como se explica no CA1.8 aínda que non
o consiga completamente.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar os coñecementos e
estratexias de mellora da súa propia capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Iniciarse no proceso que describe o CA2.2
contando coa axuda doutros participantes
e de soportes analóxicos e dixitais.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais, amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: dar indicacións e instrucións
elementais.
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Contidos

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias elementais de procura guiada de información en medios analóxicos e
dixitais.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder a unha necesidade elemental,
a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio
lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Participación en intercambios comunicativos planificados, con estudantes da lingua estranxeira, a través de
diferentes medios.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

6

Título da UDUD

What can you do at the seaside?

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir algunhas palabras e frases moi
breves e sinxelas, a partir de modelos e a
través de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais,
relacionadas co contido desta UD.

TI 80

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados coa celebración do entroido.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Participar con interese en facelo o mellor
posible.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA2.3 contando con axuda.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir de xeito pautado
persoas.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  expresar o tempo, a cantidade
e o espazo.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Patróns sonoros, acentuais e de entoación básicos de uso común, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.
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Contidos

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira: culturas e modos de vida
diferentes.

- Estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo
a valores ecosociais e democráticos.

7

Título da UDUD

Holidays

Duración

1

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Expresar oralmente frases curtas con
información básica relacionada co tema
desta UD, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, con atención ao ritmo.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir algunhas palabras e frases moi
breves e sinxelas, a partir de modelos e a
través de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais,
relacionadas co contido desta UD.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Poñer interese e esforzo en facelo tal
como se explica no CA1.8 aínda que non
o consiga completamente.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

 Levar a cabo o que expresa o CA2.1
mesmo que sexa contando con axuda.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais,  amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Estratexias básicas de uso común para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais,
breves, sinxelos e contextualizados.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir de xeito pautado
persoas.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Patróns sonoros, acentuais e de entoación básicos de uso común, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias elementais de procura guiada de información en medios analóxicos e
dixitais.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder a unha necesidade elemental,
a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio
lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.
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Contidos

- Participación en intercambios comunicativos planificados, con estudantes da lingua estranxeira, a través de
diferentes medios.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

8

Título da UDUD

no

Duración

1

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA1.2 contando con axuda.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir algunhas palabras e frases moi
breves e sinxelas, a partir de modelos e a
través de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais,
relacionadas co contido desta UD.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA1.5 contando con axuda.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA2.3 contando con axuda.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais, amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir de xeito pautado
persoas.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: dar indicacións e instrucións
elementais.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Léxico elemental relativo á vivenda.

- Léxico elemental relativo a lugares e contornas de interese.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder a unha necesidade elemental,
a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio
lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo
a valores ecosociais e democráticos.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

9

Título da UDUD

no

Duración

1

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 15

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir algunhas palabras e frases moi
breves e sinxelas, a partir de modelos e a
través de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais,
relacionadas co contido desta UD.

TI 85

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados co verán e as actividades de
lecer.

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Expresar oralmente frases curtas con
información básica relacionada co tema
desta UD, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, con atención ao ritmo.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Participar con interese en facelo o mellor
posible.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar os coñecementos e
estratexias de mellora da súa propia capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Iniciarse no proceso que describe o CA2.2
contando coa axuda doutros participantes
e de soportes analóxicos e dixitais.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais, amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Poñer interese e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Estratexias básicas de uso común para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais,
breves, sinxelos e contextualizados.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: pedir e intercambiar
información sobre cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto:  expresar o tempo, a cantidade
e o espazo.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Léxico elemental relativo a lugares e contornas de interese.

- Patróns sonoros, acentuais e de entoación básicos de uso común, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira: culturas e modos de vida
diferentes.

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A seguinte listaxe toma como referencia as liñas de actuación do apartado Orientacións Pedagóxicas do Decreto de
Primaria de Lingua Estranxeira aplicables a terceiro de primaria. Así, a metodoloxía que seguiremos levaranos a:

- Buscar un enfoque orientado á acción creando situacións continuas de comunicación con e entre o grupo: TPR,
seguir instrucións, contestar a preguntas, desenvolver un xogo....

-Partir sempre das aprendizaxes previas do grupo de alumnado co que traballamos.
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-Realizar proxectos significativos moi simples adaptados ao nivel educativo.

- Deseñar actividades de aprendizaxe de acceso universal (DUA) para atender mellor á diversidade do alumnado
deste grupo de 3º, o que axudará a darlle a cadaquén unha atención individualizada.

- Poñer énfase na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan
pronto se detecten.

- Buscar a identificación persoa-lingua, o que implica axudar ao alumnado a asociar de xeito automático a mestra/e
coa lingua estranxeira.

-Impulsar situacións diversas de interacción de comunicación oral entre o alumnado : en parellas, pequenos grupos
ou grupo - aula, en situacións reais ou supostas, tales como dramatizacións de diálogos ou role-plays.
Neste ámbito da comunicación oral, introduciremos o xogo en diferentes formatos, soportes e modalidades xa que
nos parece un elemento necesario e fundamental para a adquisición da lingua en calquera nivel da etapa de Primaria:
xogos de tarxetas tales como xogos de memoria, adiviñar a tarxeta tapada, describir moi brevemente a tarxeta
escollida; xogos de taboleiro temáticos, nos que os xogadores e xogadoras teñen que verbalizar todo o que se nos
ocorra relacionado co desenvolvemento do mesmo: número do dado, do cadro, a imaxe ou palabra dese cadro, ler
unha pregunta escrita no cadro no que se está, contestar a unha pregunta, e todas aquelas propostas que podan
encaixar no marco do xogo de taboleiro e cumpra cos obxectivos de utilizar vocabulario e expresións na lingua
estranxeira, proporcionar diversión e concentración aos participantes no mesmo e incorporar a todo o alumnado sen
importar as súas habilidades e/ou capacidades. Incluímos aquí tamén os xogos coma o mimo, e calquera outro que
sirva para acadar obxectivos e competencias de terceiro de Primaria.

-Empregar tecnoloxías dixitais: proxección de vídeos, xogos interactivos online, videoclips de cancións e o uso do
formato vídeo e a radio escolar para emitir  e gravar pequenas cuñas publicitarias e mensaxes para o resto da
comunidade escolar.

-  Alternar,  para introducir  a  lectura en lingua estranxeira e a escoita,  o  uso de ferramentas dixitais  (historias
publicadas en plataformas de difusión dixital, ilustradas e narradas por persoas de fala inglesa e acentos diferentes)
coa lectura por parte do profesorado de libros adaptados a esta idade.

- Utilizar fragmentos audiovisuais moi curtos de documentais, anuncios publicitarios, curtas en vídeo, ... adecuados a
este nivel, para a práctica da comprensión oral. Este tipo de actividade permitiralles a nenos e nenas acceder a
información e imaxes relacionadas con outras materias do currículo, e a temas transversais tales coma a educación
para a saúde, incluída a afectivo-sexual, a igualdade de xénero, a educación para a paz, a educación para o consumo
responsable e o desenvolvemento sustentable.

- Dotar aos nenos e nenas dunha ferramenta máis para a comunicación: a lingua estranxeira. Esta ferramenta, igual
cás  outras  linguas  das  que  dispoña,  permitiralles  expresar  o  que  queren  en  cada  momento,  dende  as  súas
necesidades básicas ("non me atopo ben", "quero ir ao baño"), ata relacionarse nos xogos ("tócame a min", "gañei!")
e entender as necesidades dos/as demais.

- Aproveitar todas as situacións que o ámbito escolar ofrece para introducir a lingua estranxeira en substitución das
maternas do alumnado, propoñendo e creando situacións relacionadas coa realidade na que este vive, para que teña
sentido e significado pleno a lingua que use e, ao mesmo tempo, ofrecerlle a posibilidade de achegarse a outras
realidades grazas a esta lingua, a través do mundo dixital.

- Utilizar materiais visuais e variados, coma libros ilustrados, tarxetas con imaxes do vocabulario das uds, páxinas
web, presentacións dixitais e vídeos curtos, para a adquisición de estratexias de autoaprendizaxe entre as que
podemos destacar a utilización de técnicas coma impulsar repasos frecuentes entre os nenos e nenas, os xogos
lingüísticos, a escoita de cancións e o visionado de películas e vídeos na lingua que queremos vaian adquirindo.

- Priorizar a linguaxe corporal, os xestos, a mímica e soportes visuais fronte á tradución, para facerse entender o
mestre/a cos nenos e nenas, co que eles e elas estarán practicando e adquirindo estas mesmas estratexias.

- Poñer en práctica a coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o das linguas cooficiais, necesaria
para evitar a repetición de contidos. O achegamento do alumnado á lingua estranxeira prodúcese xeralmente
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partindo da lingua materna e das ambientais, polo que é esencial o tratamento integrado de todas as linguas e a
colaboración entre todo o profesorado que as imparte.

- Asentar e afianzar, asÍ mesmo, a coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o que imparte outras
áreas nesa lingua, necesaria no actual contexto de centros docentes plurilingües e seccións bilingües.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

1- Páxinas web de xogos online

2- Historias e contos publicados na rede

4- Xogos físicos

5- Libros de lectura

6- Posters e murais

7- Ferramentas de elaboración de materiais

8- Encerado dixital interactivo - smart board

 9 - Uso dos medios audiovisuais con que conte a escola

10- Realia e recursos que nos ofrece a contorna escolar

11- Vídeos

12- Rimas e cancións

13- Actividades DUA

NOTA: neste apartado 4.2. Materiais e recursos, aparecerá un agrupamento dos diversos materiais e recursos que
podemos utilizar no nivel de 3º.
Citamos algúns exemplos:

1- Páxinas web de xogos online:

British council: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Games to learn English: https://www.eslgamesplus.com/fun-games/

https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-vocabulary-esl-crocodile-board-game/

Types of games:

-Memory

-Drag it.

-Simon says

-Match it.
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-Guess it.

-What's missing?

2- Historias e contos publicados na rede:

" The Very Quiet Cricket": https://www.youtube.com/watch?v=YdiGEjz5b0Q

" From Head to Toe": https://www.youtube.com/watch?v=QpCebCxrPVk

3 - Xogos de mesa (sempre relacionadas co vocabulario e expresións de uso frecuente xa traballados e coñecidos
polo alumnado)

+ De tarxetas: imaxe-imaxe; imaxe - palabra; palabra - palabra, preguntas:
* adiviñar a tarxeta;
* memory game;
* facer parellas

+ De taboleiro: con imaxes; con imaxes e palabras; con imaxes e instrucións; con preguntas que hai que contestar:

- Snakes and ladders.
- Noughts and crosses.
- Trivial.
- Scrabble.

+ Dominós relacionados cos diferentes temas que vaiamos traballando ao longo do curso.

4  -  Xogos  físicos:  hai  moitos  xogos  aos  que  xogan  nenos  e  nenas  na  lingua  propia  que  son  perfectamente
aproveitables para practicar a LE e incorporala á comunicación automática. Pódense citar aquí:
+ xogos de pelota nos que cada xogador di unha palabra, ou unha frase; ou fai unha pregunta que debe contestar
quen recibe a pelota,
+ xogos de rol,
+ xogos coma o do pano e os números, no que se pode variar perfectamente os números cos que xogan cada vez, ou
introducir a variante de usar palabras dun campo semántico determinado no canto de números,
+ xogos de localización e movemento no espazo.

5- Libros de lectura, principalmente contos pero tamén poesía: é importante contar con libros que os nenos e nenas
podan manipular e cos que se poda facer traballo de lectura e explotación de vocabulario e expresións de uso
frecuente. Recomendamos libros publicados por editoriais dos países da LE que estamos traballando, destinados a
nenos e nenas desta idade e máis novos.

6- Posters e murais: nas dúas posibilidades que nos brindan: a elaboración propia en aula por parte do alumnado; e
os posters de vocabulario que compramos e nos permiten unha ampla variedade de actividades de comunicación
entre o alumnado.

7- Ferramentas dixitais de elaboración de materiais: poden ser usadas polo propio alumnado baixo supervisión e guía
da mestra-e.
Por exemplo:
+ Ferramentas que nos ofrece a propia Consellería de Educación nas aulas virtuais
+ Genially: https://genial.ly/why-genially
+ Canva: https://www.canva.com/es_419/
+ Ferramentas que nos ofrece Google para a escola

8- Encerado dixital interactivo - smart board
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Son moitas as posibilidades que nos ofrece o seu uso en aula, dende actividades específicas para este medio ata o
seu uso cos recursos da internet; o simple feito de poder actuar dese xeito coa pantalla diante de todo o grupo - clase
xa é motivador, a partir daí todo son posibilidades.

9 - Uso dos medios audiovisuais cos que conte a escola: radio, vídeo, tanto para a produción coma para un posterior
uso na escoita e comprensión.

10- Realia e recursos que nos ofrece a contorna escolar.
Resulta de moita utilidade o uso de obxectos reais e recursos axeitados ao tema que nos interese en cada momento
e que nos proporcione a contorna escolar, o vecindario no que esta se ubica e calquera procedente das experiencias
educativas do alumnado ao longo do curso: excursións, visitas culturais, etc.

11- Vídeos de plataformas coma Vevo e YouTube: pequenos fragmentos de películas coñecidas polo alumnado, vídeo-
clips de cancións que nenos e nenas coñecen e dos que poden aprender e cantar fragmentos, pequenos fragmentos
de documentais sobre animais,  natureza, tours por cidades e temas transversais tales coma cuestións sociais,
dereitos de nenos e nenas e os ODS.

12- Rimas e cancións: permítennos utilizar a linguaxe dunha forma lúdica e resultan motivadoras para todos os niveis
educativos.

13- Actividades DUA: actividades que faciliten a participación de todo o alumnado dentro da súa diversidade.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

.

Ao  comezo  do  curso  farase  unha  avaliación  de  diagnose  no  grupo  de  alumnado centrada  en  coñecer  o  nivel
competencial do alumnado: pronunciación, escoita e comprensión oral, fluidez na expresión oral e calquera outro
aspecto que nos permita valorar o punto de partida de cada neno e nena no curso escolar.
Neste proceso pódense recoller evidencias tales coma gravacións de audio e/ou vídeo individuais, e interacción en
parella ou en gran grupo reflexando os resultados nas correspondentes táboas de valoración.
O mesmo se fará coa observación directa por parte do profesorado, rexistrando os datos nunha táboa de valoración
específica.
Esta información gardarase e terase presente ao longo do curso para ir valorando o avance de cada neno e nena.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

5

UD 8

20

UD 9

5

Total

100

Proba
escrita 10 0 10 10 20 20 0 0 15 9

Táboa de
indicadores 90 100 90 90 80 80 100 100 85 91

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Dado que esta é unha programación modelo, consideramos que só debemos aportar o seguinte:

Criterios de cualificación:
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Os criterios de cualificación establéceos cada mestra-e utilizando:
Procedementos e evidencias : observación sistemática, posta en común, presentacións, gravacións en audio e video,
representacións teatrais e role-plays, análise do portfolio do alumnado, e outros.
Instrumentos de avaliación: táboas de indicadores,, que serán diferentes segundo as evidencias que se queiran
analizar, e probas escritas tales coma exames, tests, murais e presentacións elaborados polo alumnado nos que use
a lingua escrita.
As táboas de indicadores recollerán criterios e graos de consecución acordes coa evidencia que queiramos valorar.

Considerando o carácter cíclico no traballo coa lingua estranxeira, a adquisición da mesma é progresiva polo que no
inicio do curso o alumnado terá menor fluidez, menos bagaxe de léxico e menos seguridade e confianza no uso da
lingua e das ferramentas, técnicas e estratexias de auto-aprendizaxe, en consecuencia terémolo en conta á hora de
valorar as evidencias que recollamos e de decidir a cualificación para cada alumno e alumna.

Para obter a cualificación na avaliación continua ao longo do curso teremos en conta o rexistrado nas táboas de
indicadores que imos utilizando en cada UD, prestando especial atención aos avances que teña experimentado cada
neno e nena dende o momento da avaliación inicial e/ou anterior.
Para construír a cualificación final elaboraremos táboas de indicadores específicos que analizarán todos os CA do
nivel; prestaremos atención especial e valoraremos, principalmente, a evolución experimentada por cada neno e
nena dende o comezo do curso escolar, o nivel de consecución de cada obxectivo e a adquisición das competencias
nese remate do curso.

Criterios de recuperación:

Dada a característica progresiva da materia, o alumnado irá recuperando aqueles aspectos non superados no seu
momento coas novas tarefas do curso.
Cada mestra/e decidirá e exporá neste apartado o procedemento a seguir para que o alumnado que non avance ao
ritmo da maioría do seu grupo poida superar as súas dificultades do mellor xeito posible. Apoios e reforzos educativos
serían as medidas idóneas a adoptar.

6. Medidas de atención á diversidade

Tal como se establece na normativa vixente, prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada
dos alumnos e alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo que
deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe e que poderán ser tanto
organizativos coma curriculares. Entre as medidas que se adopten poderán considerarse o apoio no grupo ordinario,
os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo.

A nosa programación ten en conta os  diversos  niveis  de aprendizaxe dos alumnos/as.  Non todos os  nenos/as
aprenden do mesmo xeito  e  ao mesmo ritmo.  Por  iso,  cada actividade pode ser  tratada con distinto  nivel  de
profundidade e apoiada en materiais diversos que permitan adaptarse ás características de todo o alumnado e os
diferentes ritmos de aprendizaxe.
Debemos facer propostas para atender ao alumnado real que teñamos no grupo, coas características que presenten.
A modo de exemplo citamos as seguintes:

* Fast finisher activities:
- Teranse preparadas follas de actividades para aqueles alumnos-as que acaban as tarefas máis rápido; por exemplo
con wordsearch, crosswords, scrabble, out of order de letras ou palabras. ..,  sempre relacionadas co léxico dos
diferentes temas nos que esteamos centrados en cada momento.
- Pediráselles que axuden a outros alumnos coas súas actividades (función de mediación lingüística).
- Os nenos e nenas que rematen poderán comparar, repasar e practicar lectura do traballo feito con outros-as que
tamén vaian rematando.
- Asignaránselles variacións das actividades xa realizadas.
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- Terán á súa disposición xogos de tarxetas (palabra-palabra, palabra - imaxe, imaxe - imaxe), de taboleiro e outros,
relacionados co tema de traballo.
- Disporán do uso de ordenador para afondar no tema no que se está a traballar: busca de máis información, imaxes,
cancións, vídeos curtos e similares.

* Nenos e nenas con dificultades de aprendizaxe:
- Incluílos en actividades colectivas, de grupo, no que teñan o seu propio rol,  adaptado ás súas capacidades e
circunstancias.

* Nenos e nenas con trastornos de conduta: buscar a coordinación co equipo de profesorado e a orientadora do
centro, de tal xeito que podamos incluílo nas actividades da aula.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X X X X X

ET.2 - Os dereitos da Infancia X X X X X

ET.3 - A resolución pacífica de
conflitos X X X X X

UD 9

ET.1 - Igualdade entre
mulleres e homes

ET.2 - Os dereitos da Infancia X

ET.3 - A resolución pacífica de
conflitos

Observacións:
Nesta programación-guía só seleccionamos estes pero teñamos en conta que os elementos transversais xa están
seleccionados nun artigo do Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da Educación Primaria en
Galicia. Corresponde ó profesorado escoller e relacionalos ou non coas UD da área; ademais, algúns elementos
transversais terán máis peso nunhas unidades ca noutras.
Por outro lado, cada centro educativo ou mestra/e escollerá o tema ou temas a tratar e o momento máis axeitado
ao longo do curso pero tamén pode ocorrer que un tema non previsto sexa importante abordalo nun momento
dado por unha cuestión de actualidade.
Na área de LE cómpre aproveitar o momento no que un tema transversal sexa abordado na aula pola mestra/e
titora sendo, pois, necesaria a coordinación tanto para escoller o contido coma decidir a maneira de tratalo co
grupo.
.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Aproveitaranse nas aulas de LE, as saídas para actividades
de aprendizaxe.

Saídas didácticas

Grupos  de  teatro,  contacontos,  profesionais  de  distintos
sectores....

Visitas ao centro.

Samaín.magosto,  nadal,  entroido,  maios,  8-M,  dereitos  da
infancia....

Conmemoracións da escola.

Halloween,  Guy  Fawkes,   Christmas,  Saint  Patrick,
Thanksgiving....

Conmemoracións específicas relacionadas coa LE.

Observacións:
O aproveitamento destas actividades na aula de LE pide un traballo previo de investigación do alumnado co seu
titor-a, e a coordinación entre os dous mestres-as. Non se trata de facer unidades didácticas de cada tema,
senón de aproveitar o traballo feito na aula na lingua materna para ampliar vocabulario e expresións na LE.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado nas diversas actividades propostas a través de situacións de
interacción e agrupamentos variados.

Incorporouse o uso das TIC ao proceso de ensino.

Deseñáronse actividades DUA, variadas e adaptadas ás distintas características do alumnado.

Implementouse  a coordinación entre o profesorado do grupo de alumnado: de todo o profesorado do nivel,do
profesorado de LE co de CLIL

Foi axeitada a temporalización programada nas  distintas unidades didácticas.

NOTA: Con estes exemplos de indicadores valoraremos aspectos como: dificultade e duración das actividades,
motivación do alumnado, temporización das unidades, coordinación entre o profesorado, pero, naturalmente, cada
mestra/e debe establecer os indicadores de logro que lle permitan avaliar o seu propio proceso de ensino e práctica
docente.

Os indicadores deben ir asociados ás correspondentes táboas do nivel de logro de cada un. Entre as diferentes
opcións destas, cada mestra/e escollerá as que considere máis oportunas.
Neste apartado "Descrición" explicaremos aspectos como o procedemento para a recollida de información,  os
momentos nos que se levará a cabo ou o emprego que lles daremos ós datos. Isto é decisión de cada mestre e
mestra e, en todo caso, un acordo de claustro.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A avaliación é unha parte fundamental do proceso de ensino-aprendizaxe que permitirá valorar o grao de adquisición
dos obxectivos de nivel e de etapa, e o grao de desenvolvemento das competencias clave. Os resultados de avaliar
cada unidade didáctica proporcionarán información esencial para a toma de decisións co fin de modificar, de ser o
caso, aqueles aspectos do proceso de ensino e aprendizaxe que son susceptibles de mellora (metodoloxía, recursos,
tarefas...) e de detectar as dificultades de aprendizaxe, coa consecuente posta en marcha de mecanismos para
palialas, sempre coa finalidade de que o alumnado acade os obxectivos e desenvolva as competencias.

Neste apartado cada mestra/e decidirá e plasmará os procedementos de seguimento e avaliación a ter en conta e, en
consecuencia, fará as propostas de mellora necesarias. Este proceso farase a través da aplicación PROENS e, se é o
caso, requirirá da coordinación e o acordo entre o profesorado do centro implicado na área de Lingua Estranxeira.

9. Outros apartados
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1. 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 partícipe con el no proceso de descubrimento, como para poder xustificar e exemplificar a
interiorización dos contidos.
A área de Lingua Galega e Literatura articúlase en seis bloques:
- A lingua e os seus falantes.
-Comunicación oral.
-Comunicación escrita.
- Alfabetización mediática e informacional.
-Educación literaria.
-Reflexión sobre a lingua e os seus usos no marco de propostas de produción e comprensión de textos orais, escritos
ou multimodais.
En cada unha das unidades deseñadas para esta programación inclúense contidos relativos a cada un destes bloques,
que serán avaliados cos correspondentes criterios de avaliación. Preténdese así dar cobertura en todas as unidades
aos aspectos fundamentais na aprendizaxe da lingua galega, de xeito que os bloques mencionados non sexan
compartimentos estancos, senón un eixe vertebrador da nosa programación.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Recoñecer a diversidade lingüística do
mundo a partir da identificación das linguas do
alumnado e a realidade lingüística de Galicia e
plurilingüe  e  multicultural  de  España  para
favorecer  a  reflexión  interlingüística,  para
identificar e rexeitar  estereotipos e prexuízos
lingüísticos,  e  para  valorar  esa  diversidade
como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  identificando o sentido xeral  e  a
información  máis  relevante,  e  valorando  con
axuda aspectos  formais  e  de  contido  básicos
para  construír  coñecemento  e  responder  a
diferentes necesidades comunicativas.

2 2 1 3 3 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia, claridade e rexistro adecuados para
expresar  ideas,  sentimentos  e  conceptos;
construír  coñecemento;  establecer  vínculos
persoais;  e  participar  con  autonomía  e  unha
actitude cooperativa e empática en interaccións
orais variadas.

1-3-5 2 1 2-3 2 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Comprender e interpretar textos escritos
e multimodais, recoñecendo o sentido global, as
ideas  principais  e  a  información  explícita  e
implícita,  e  realizando  con  axuda  reflexións
elementais sobre aspectos formais e de contido,
para adquirir  e construír  coñecemento e para
responder  a  neces idades  e  in te reses
comunicativos diversos.

2-3-5 2 1 1 4-5

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais,
con corrección gramatical e ortográfica básicas,
seriando correctamente os contidos e aplicando
estratexias  elementais  de  planif icación,
textualización,  redacción,  revisión  e  edición
para construír coñecemento e para dar resposta
a demandas comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Buscar,  seleccionar  e  contrastar
información procedente de dúas ou máis fontes,
d e  f o r m a  p l a n i f i c a d a  e  c o  d e b i d o
acompañamento, avaliando a súa fiabilidade e
recoñecendo algúns riscos de manipulación e
des in formac ión ,  para  t rans formala  en
coñecemento  e  para  comunicala  de  maneira
creativa, adoptando un punto de vista persoal e
respectuoso coa propiedade intelectual.

3 1-2-3-4 5 2 3

OBX7 - Ler de maneira autónoma obras diversas
seleccionadas  atendendo  aos  seus  gustos  e
intereses,  compartindo  as  experiencias  de
lectura, para iniciar a construción da identidade
lectora,  para  fomentar  o  gusto  pola  lectura
como  fonte  de  pracer  e  para  gozar  da  súa
dimensión social.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8 - Ler, interpretar e analizar, de maneira
acompañada,  obras  ou  fragmentos  literarios
a d e c u a d o s  a o  s e u  d e s e n v o l v e m e n t o ,
e s t a b l e c e n d o  r e l a c i ó n s  e n t r e  e l e s  e
identificando  o  xénero  literario  e  as  súas
convencións  fundamentais,  para  iniciarse  no
r e c o ñ e c e m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  c o m o
manifestación  artística  e  fonte  de  pracer,
coñecemento e inspiración para crear textos de
intención literaria.

1-2-4 1-2-3-4

OBX9  -  Reflexionar  de  forma  guiada  sobre  a
linguaxe a  partir  de  procesos  de  produción  e
comprens ión  de  tex tos  en  con tex tos
signif icativos,  ut i l izando  a  terminoloxía
e lementa l  adecuada  para  in ic iarse  no
desenvolvemento  da  conciencia  lingüística  e
para  mellorar  as  destrezas  de  produción  e
comprensión oral e escrita.

1-2 2 1-2 5
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrát ica
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
detectando e rexeitando os abusos de poder a
través da palabra para favorecer un uso non só
eficaz senón tamén ético da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XLer e escribir1 13

Lectura, entoación e comprensión.
Expresar oralmente acontecementos
propios.
Expresar expectativas.
O punto e a maiúscula.
Orde alfabética. O diccionario.
As linguas que se falan no colexio.

5

XCóntame un conto.2 13

Lectura, entoación e comprensión.
Tradicións de outono.
Investigación e exposición: produtos de
outono.
Información en internet: selección e
análise.
O conto. Sinónimos e antónimos. As
oracións.
A coma e os puntos suspensivos.

5

XMerendamos?3 13

Lectura, entoación e comprensión.
Tradicións de outono. Investigación e
exposición produtos de outono. de cociña.
Ortografía: c/q

5

XCrea cómics!4 13

Lectura, entoación e comprensión.
Leo e creo un cómic. Os personaxes de
Nadal.
O nome. Palabras con c e z.
O signo de exclamación.

5

Reláxate no bosque. X5 12

Lectura, entoación e comprensión.
Descrición de persoas e paisaxes.
As palabras con mp e mb.
O adxectivo

7

Faite poeta! X6 12

Lectura, entoación e comprensión. Amplio o
meu vocabulario sobre o tempo. Creo os
meus poemas.
Coñezo os costumes do entroido en Galicia.
Ortografía r/rr.
O xénero e o número

7

Infórmate e recicla. X7 12Lectura, entoación e comprensión.
Igualdade de xénero.Os medios de 8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Infórmate e recicla. X7 12

comunicación.
A noticia. Comprendoas e escríboas.
Palabras con h.
O artigo e as contraccións. 8

Ciencia ou ficción? X8 12

Lectura, entoación e comprensión. Texto
teatral.
O diálogo.
Escribo un pequeno texto teatral.
Coñezo a María Casares
Ortografía: palabras con g.
Os demostrativos e poseivos.

8

XCoñece a música galega!9 10

Lectura, entoación e comprensión dunha
lenda.
A música tradicional galega e os
instrumentos musicais
Ortografía: palabras con x.
Os pronomes persoais.

12

XCambia de aires.10 10

Lectura, entoación e comprensión.
Interpreto e creo un anuncio.
Tradicións culturais galegas.Os Maios .
Ortografía: palabras con b.
Os numerais.

12

XRespecta os animais.11 10
Día das Letras Galegas . Coñecemos
aFrancisco Fernández del Riego.
Ortografía: as palabras con v.
Os verbos

13

XA xogar!12 10

Lectura, entoación e comprensión.
Xogos e xoguetes tradicionais galegos.
O tempo verbal.
Verbos acabados en -aba.

13

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Ler e escribir

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Le e extrae a idea dun texto escrito
adecuado ao nivel.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais
sinxelos que faciliten a comprensión do sentido
global do texto.

Escribe texto sinxelo integrando recursos
gráficos (ilustración)

CA5.5 - Reproducir, a partir de modelos dados,
textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso, con
sentido estético e creatividade: contos e poemas.

Completa un conto dado, con coherencia
e cohesión.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal e galega, que recollan diversidade
de autores e autoras, recoñecendo elementos
básicos dos distintos xéneros literarios e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas de maneira acompañada.

Escoita textos e relaciona coas
ilustracións.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Crea un conto sinxelo a partir dun dado,
cambiamdo palabras clave.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Compara e recoñece títulos do mesmo
conto en galego e castelán.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Recoñece orde alfabética.
Separa en sílabas.

TI 40

CA1.1 - Amosar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguaxes de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Mostra respecto pola lingua que
empregan os seus compañeiros/as.
Identifica a lingua empregada.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, ofrecendo
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna e, particularmente, a dualidade
lingüística xeral galego-castelán como unha fonte de
riqueza cultural.

Emprega as dúas linguas oficiais.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñece a lingua empregada por
alumnado e profesorado.

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

Emprega o galego na situación
comunicativa que o require.
Produce textos curtos coherentes (nivel
oración).

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Participa en interaccións orais.
Respecta as n ormas de cortesía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega, e
identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Recoñece e valora o emprego oral do
galego.
Emprega un tono axeitado.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras da literatura
galega, axustados aos seus gustos e intereses,
avanzando na construción da súa identidade lectora.

Le un conto en prosa e outro en verso.
Velocidade lectora axeitada ao seu nivel.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e do seu centro educativo.

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e
preguntar) e para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal e de discriminación polo uso do galego como
lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas, atendendo á
particularidade fonética da lingua galega.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos, da literatura galega, de uso cotián.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).
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Contidos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Procesos: produción escrita

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios en lingua galega, adecuados aos seus intereses e
organizados en itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora empregando textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de gustos
e intereses.

- Os elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Relación entre os textos lidos e outras manifestacións artísticas e culturais.

- Elaboración de textos con intención literaria en galego, a partir de modelos dados ou recreando textos literarios.

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Identificación de xeito acompañado de recursos literarios básicos.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de recoñecemento da intención comunicativa e do uso guiado de dicionarios, en
distintos soportes.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

2

Título da UDUD

Cóntame un conto.

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

A partir de temas tratados, incorpora
novo vocabulario empregándoo.

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

Busca, selecciona e distingue información
relevante sobre produtos de outono

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Escribe un texto sinxelo e coherente,
expresando cada idea nunha oración.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Investiga e fai unha relación de produtos
de outono.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Emprega axeitadamente as grafías c/q

CA6.5.1. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (nome) e as regras de
ortografía, fixando diferenzas co castelán, para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Recoñece substantivos.
Clasifica segundo xénero e número.

TI 30

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
da comunicación, tendo en conta unha valoración
social equilibrada das dúas linguas oficiais.

Exprésase sen facer uso discriminatorio
da lingua

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae idea principal.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Dadas dúas fontes, compara, extrae
información e evita duplicidades.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Identifica e discrimina informacións
falsas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, mediante a realización de
actividades literarias e participando na comunidade
lectora escolar.

Participa en actividades de lectura.

Baleiro 0
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e
preguntar) e para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos, en lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a
comprensión dos textos.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.
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Contidos

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluídos os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita en lingua galega e a elaboración de textos.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Identificación e valoración crítica das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de distintas fontes e de
distintos tipos de texto.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual das obras de escritores e
escritoras galegos e galegas.

- Utilización das tecnoloxías da información e comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando na comunidade lectora escolar.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do galego, prestando
especial atención ás relacións (xénero e número) que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

3

Título da UDUD

Merendamos?

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado.
Relaciona sinónimos e antónimos.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Realiza unha descfrición sinxela.
Separa as ideas en oracións.
Emprega adxectivos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Investiga e expón características do ser
humano.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Razona e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e a discriminación polo uso da
lingua galega, e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos básicos, verbais e
non verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Recoñece e valora o emprego escrito do
galego.
Emprega un tono axeitado, respectando
as diferencias de compañeiros e
compañeiras.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Emprega a coma nunha enumeración.

CA6.3.1. - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre os substantivos e os adxectivos, a partir da
observación, comparación e manipulación de
palabras e enunciados, nun proceso acompañado de
produción ou comprensión de textos en contextos
significativos.

Emprega o adxectivo en concordancia co
substantivo ao que acompaña.

CA6.5.2. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (adxectivo) e as regras de
ortografía, fixando diferenzas co castelán, para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Recoñece os adxectivos.

TI 40

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, ofrecendo
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna e, particularmente, a dualidade
lingüística xeral galego-castelán como unha fonte de
riqueza cultural.

Emprega as dúas linguas oficiais.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñece a lingua empregada por
alumnado e profesorado.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
da comunicación, tendo en conta unha valoración
social equilibrada das dúas linguas oficiais.

Exprésase sen facer uso discriminatorio
da lingua

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Respecta a diversidade e diferenzas de
quen o/a rodean.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

A partir de temas tratados, incorpora
novo vocabulario empregándoo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega, e
identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Recoñece e valora o emprego oral do
galego.
Emprega un tono axeitado, respectando
as diferencias de compañeiros e
compañeiras.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Expresa a súa opinión e respecta a dos/as
compañeiros/as.

Baleiro 0

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas, tendo unha perspectiva de xénero.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal e de discriminación polo uso do galego como
lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas, atendendo á
particularidade fonética da lingua galega.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.
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Contidos

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas relativas á puntuación.

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita das compañeiras e os compañeiros.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

4

Título da UDUD

Crea cómics!

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

Recoñece unha noticia.
Comprende o contido da noticia.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais
sinxelos que faciliten a comprensión do sentido
global do texto.

Escribe unha noticia sinxela sobre
acontecementos da clase.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Dado un tema, argumenta dando dúas
razóns a favor ou en contra.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Razona e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Emprega axeitadamente as grafías c/z

CA6.5.3. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (artigo) e as regras de
ortografía, fixando diferenzas co castelán, para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Recoñece e utiliza adecuadamente os
artigos determinados e indeterminados.

TI 35

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae idea principal.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais diversos,
valorando a información máis relevante.

Discrimina información relevante da
secundaria.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Exprésase coherentemente en diferentes
situacións.

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, identificando
palabras clave e anticipando hipóteses.

Expresa unha predicción.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Identifica e discrimina informacións
falsas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, mediante a realización de
actividades literarias e participando na comunidade
lectora escolar.

Participa en actividades de lectura.

Baleiro 0
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos en lingua galega.

- Procesos: interacción oral

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos, en lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a
comprensión dos textos.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.
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Contidos

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Creación de textos utilizando a lingua galega con intención informativa: carteis, anuncios, pequenos cómics.

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluídos os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita en lingua galega e a elaboración de textos.

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Utilización das tecnoloxías da información e comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando na comunidade lectora escolar.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

5

Título da UDUD

Reláxate no bosque.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Le e extrae a idea dun texto escrito
adecuado ao nivel.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais
sinxelos que faciliten a comprensión do sentido
global do texto.

Escribe un texto sinxelo, separando as
ideas en oracións independentes.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Busca información sobre o entroido en
Galicia e atopa resposta a unha serie de
preguntas dadas.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversas fontes de información que
empreguen a lingua galega acordes cos seus
intereses, avanzando na construción da súa
identidade lectora.

Le e responde preguntas sobre un texto
dado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras da literatura
galega, axustados aos seus gustos e intereses,
avanzando na construción da súa identidade lectora.

Le un texto literario e responde preguntas
sobre o mesmo. Explica se lle gustou ou
non, dando unha razón.

CA5.5 - Reproducir, a partir de modelos dados,
textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso, con
sentido estético e creatividade: contos e poemas.

Completa un poema no que faltan
palabras, mantendo a rima.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Identifica palabras que se escriben con b.
Emprega esta grafía nos casos estudados.

TI 35

CA1.1 - Amosar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguaxes de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Mostra respecto pola lingua que
empregan os seus compañeiros/as.
Identifica a lingua empregada.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae idea principal.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Busca información e identifica a relevante

CA5.3 - Valorar os textos literarios e a literatura en
xeral e especialmente en lingua galega, como fonte
de lecer e información.

Mostra interese polos textos literarios en
galego.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou do centro
como escenario de actividades literarias
compartidas.

Participa nas actividades de biblioteca.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal e galega, que recollan diversidade
de autores e autoras, recoñecendo elementos
básicos dos distintos xéneros literarios e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas de maneira acompañada.

Escoita e identifica un poema entre outros
fragmentos textuais.

CA5.8 - Recoñecer recursos básicos da linguaxe
literaria.

Identifica a rima dun poema.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e do seu centro educativo.

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Xéneros discursivos
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Contidos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, que estimulen intereses e gustos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos, da literatura galega, de uso cotián.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a
comprensión dos textos.

- Valoración e aprecio da lectura, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e
consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita en lingua galega e a elaboración de textos.

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Utilización das tecnoloxías da información e comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Construción da identidade lectora a través da lectura de textos en galego e adecuados aos seus intereses,
procedentes de diversas fontes de información.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios en lingua galega, adecuados aos seus intereses e
organizados en itinerarios lectores.
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Contidos

- Construción da identidade lectora empregando textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de gustos
e intereses.

- Valoración dos textos literarios da literatura en xeral e especialmente da literatura galega como vehículo de
comunicación e recurso de lecer persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas, valorando o ritmo e a entoación.

- Análise guiada dos recursos expresivos elementais e os seus efectos na recepción do texto.

- Relación entre os textos lidos e outras manifestacións artísticas e culturais.

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Identificación de xeito acompañado de recursos literarios básicos.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

6

Título da UDUD

Faite poeta!

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Le e extrae a idea dun texto escrito
adecuado ao nivel.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

Distingue unha fábula doutro tipo de
texto literario. Identifica a ensinanza final
característica destes textos.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Escribir unha noticia sobre un animal en
perigo de extinción a escoller entre varios
dados, respostando ás preguntas: que?,
quen?. por que?, cando?, onde?
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal e galega, que recollan diversidade
de autores e autoras, recoñecendo elementos
básicos dos distintos xéneros literarios e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas de maneira acompañada.

Relaciona fábulas coas súas ensinanzas e
con refráns.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Completar unha fábula coñecida.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Recoñece palabras que se escriben con v.
Emprega esta grafía en palabras
estudadas.

CA6.3.1. - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre os substantivos e os adxectivos, a partir da
observación, comparación e manipulación de
palabras e enunciados, nun proceso acompañado de
produción ou comprensión de textos en contextos
significativos.

Recoñece e emprega palabras
transformadas por aumnetativos ou
diminutivos.

TI 35

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

Recoñece e emprega o vocabulario novo.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Emprega a lingua galega nas interaccións
orais que o demandan.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación de mellora e o gusto pola lectura.

Le textos variados con velocidade e
fluidez axeitadas á súa idade.

CA3.8 - Utilizar, de xeito acompañado, as bibliotecas
de aula e de centro, respectando as súas normas
básicas de organización e funcionamento e
participando nas actividades organizadas e
interesarse por formar unha pequena biblioteca
propia con textos da literatura infantil galega.

Fai uso da biblioteca.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Busca libros na bilioteca.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura, participando, de forma acompañada ou
autónoma, en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas actividades de bilioteca.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras da literatura
galega, axustados aos seus gustos e intereses,
avanzando na construción da súa identidade lectora.

Selecciona libros en galego da biblioteca.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

Baleiro 0

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos en lingua galega.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos, da literatura galega, de uso cotián.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Valoración e aprecio da lectura, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e
consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Coñecemento da organización e funcionamento das bibliotecas da aula, do centro e das virtuais e participación nas
actividades organizadas. Interese por manter a biblioteca propia e persoal, ampliando os seus fondos con textos
propios da literatura galega.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.
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Contidos

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita das compañeiras e os compañeiros.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e
lecer.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios en lingua galega, adecuados aos seus intereses e
organizados en itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora empregando textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de gustos
e intereses.

- Os elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Identificación de xeito acompañado de recursos literarios básicos.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

7

Título da UDUD

Infórmate e recicla.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

Distingue un blog e una páxina web.
Valora e selecciona a información
atopada.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais
sinxelos que faciliten a comprensión do sentido
global do texto.

Escribe un pequeno texto que se poida
publicar nun blog sobre alimentos
saudables.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Investiga e expón hábitos saudables da
vida cotiá..
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Buscar alimentos saudables propios da
época do ano na que estamos. Enquisa
sobre hábitos alimenticios na aula.
Exposición resultados.

CA6.5.4. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (pronome) e as regras de
ortografía, fixando diferenzas co castelán, para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Identifica os pronomes. Emprégaos en
concordancia co verbo
Identifica palabas que se escriben con x.

CA6.6 - Progresar na adquisición de vocabulario
galego a través dos textos.

Identifica palabras da mesma familia

TI 25

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae idea principal.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Expresa resultados dunha investigación
con coherencia.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Expresa opinón propia e respecta a dos
seus compañeiros/as.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Emprega a linguaxe sen facer
discriminacións.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura, participando, de forma acompañada ou
autónoma, en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa en actividades de lectura.

Baleiro 0
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos en lingua galega.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no

13/01/2023 09:21:37 Páxina 50de25



Contidos

- significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e
preguntar) e para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas, atendendo á
particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos, en lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Aplicación de normas ortográficas relativas á puntuación.

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluídos os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita das compañeiras e os compañeiros.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Identificación e valoración crítica das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de distintas fontes e de
distintos tipos de texto.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual das obras de escritores e
escritoras galegos e galegas.

- Colaboración en comunidades lectoras de ámbito escolar a través de experiencias lectoras compartidas.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego. Semellanzas e diferenzas de forma e significado
entre palabras da mesma familia léxica ou semántica.
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8

Título da UDUD

Ciencia ou ficción?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Le e extrae a idea dun texto escrito
adecuado ao nivel.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Escribe unha lenda curta.

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e a discriminación polo uso da
lingua galega, e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos básicos, verbais e
non verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Recoñece as discriminacións nun texto
sobre mulleres cientíifcas.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras da literatura
galega, axustados aos seus gustos e intereses,
avanzando na construción da súa identidade lectora.

Ler de maneira autónoma.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou do centro
como escenario de actividades literarias
compartidas.

Participa nas actividades literarias
propostas.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal e galega, que recollan diversidade
de autores e autoras, recoñecendo elementos
básicos dos distintos xéneros literarios e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas de maneira acompañada.

Escoitar e ler textos variados.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Escribe una reseña dunha película.
Título, tema e indica por que lle gustou.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3.2. - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre os substantivos e verbos, a partir da
observación, comparación e manipulación de
palabras e enunciados, nun proceso acompañado de
produción ou comprensión de textos en contextos
significativos.

Emprega os verbos na persoa e número
axeitados.
Recoñece palabras derivadas.

CA6.5.5. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (verbo) e as regras de
ortografía, fixando diferenzas co castelán, para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Recoñece os verbos como accións.
Identifica palabras escritas con h,
emprega esta grafía en palabras
estudadas.

TI 40

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Respecta a diversidade e diferenzas de
quen o/a rodean.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais diversos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece lendas de tradición oral.

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

Recomenda unha película. Aporta 2
razóns polas que a valora.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega, e
identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Recoñece e rexeita as discriminacións
feitas nunha película determinada.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación de mellora e o gusto pola lectura.

Le con velocidade e fluidez axeitadas á
súa idade.

CA3.8 - Utilizar, de xeito acompañado, as bibliotecas
de aula e de centro, respectando as súas normas
básicas de organización e funcionamento e
participando nas actividades organizadas e
interesarse por formar unha pequena biblioteca
propia con textos da literatura infantil galega.

Dramatización de texto teatral.
Participa nas actividades realizadas na
biblioteca.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Busca libros en galego na biblioteca.

CA5.3 - Valorar os textos literarios e a literatura en
xeral e especialmente en lingua galega, como fonte
de lecer e información.

Participa na dramatización de textos
teatrais.

Baleiro 0

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas, tendo unha perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos en lingua galega.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, que estimulen intereses e gustos.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas, atendendo á
particularidade fonética da lingua galega.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos, da literatura galega, de uso cotián.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.
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Contidos

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos, en lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a
comprensión dos textos.

- Valoración e aprecio da lectura, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e
consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e utilización desta como fonte de
información e lecer.

- Coñecemento da organización e funcionamento das bibliotecas da aula, do centro e das virtuais e participación nas
actividades organizadas. Interese por manter a biblioteca propia e persoal, ampliando os seus fondos con textos
propios da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Aplicación de normas ortográficas relativas á puntuación.

- Aplicación de normas de cohesión do texto: mantemento do tempo verbal.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita en lingua galega e a elaboración de textos.

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e
lecer.

- Colaboración en comunidades lectoras de ámbito escolar a través de experiencias lectoras compartidas.

- Valoración dos textos literarios da literatura en xeral e especialmente da literatura galega como vehículo de
comunicación e recurso de lecer persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Os elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
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Contidos

- enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do galego, prestando
especial atención ás relacións (xénero e número) que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

9

Título da UDUD

Coñece a música galega!

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Amosar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguaxes de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Amosar interese e respecto polas
distintas linguas e variedades dialectais
de Galicia,.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, ofrecendo
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna e, particularmente, a dualidade
lingüística xeral galego-castelán como unha fonte de
riqueza cultural.

 Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as
ideas principais.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

Ampliar paulatinamente o vocabulario.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega, e
identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

 Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e a discriminación polo
uso da lingua galega.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en
lingua galega, identificando a información
relevante.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

Analizar, de maneira acompañada, o
contido e aspectos formais e non verbais
elementais de textos escritos e
multimodais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Acadar un mínimo nas destrezas e
competencias lingüísticas a través do uso
da lingua escrita..

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes,.

TI 10

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Utilizar a biblioteca de aula e de centro.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras da literatura
galega, axustados aos seus gustos e intereses,
avanzando na construción da súa identidade lectora.

Ler de maneira autónoma .

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e
preguntar) e para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Procesos: produción oral.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e utilización desta como fonte de
información e lecer.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas
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Contidos

- Creación de textos utilizando a lingua galega con intención informativa: carteis, anuncios, pequenos cómics.

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluídos os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita das compañeiras e os compañeiros.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e
lecer.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios en lingua galega, adecuados aos seus intereses e
organizados en itinerarios lectores.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

10

Título da UDUD

Cambia de aires.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 95

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñecer as distintas linguas
empregadas na súa contorna.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
da comunicación, tendo en conta unha valoración
social equilibrada das dúas linguas oficiais.

Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios da comunicación.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

Ampliar paulatinamente o vocabulario.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Participar en interaccións orais
espontáneas ou reguladas,  respectando
as normas básicas.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Expresarse con coherencia de forma oral .

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os
coñecementos básicos sobre a estrutura
da lingua, a gramática e o vocabulario, .
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

nalizar, de maneira acompañada, o
contido e aspectos formais e non verbais
elementais de textos escritos e
multimodais.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos
soportes en lingua galega.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais
sinxelos que faciliten a comprensión do sentido
global do texto.

Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou
colectivos.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

 Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Empregar as tecnóloxías de maneira
segura, saudable e crítica.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, mediante a realización de
actividades literarias e participando na comunidade
lectora escolar.

 Compartir a experiencia de lectura en
soportes diversos

CA5.3 - Valorar os textos literarios e a literatura en
xeral e especialmente en lingua galega, como fonte
de lecer e información.

Valorar a literatura en xeral e
especialmente en lingua galega, como
fonte de lecer e información.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da
observación, comparación e manipulación
de palabras nun proceso de mellora na
produción e comprensión de textos.

CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

plicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de
ortografía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 5
CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura, participando, de forma acompañada ou
autónoma, en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

 Compartir oralmente a experiencia de
lectura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e do seu centro educativo.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Procesos: interacción oral

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos, da literatura galega, de uso cotián.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Valoración e aprecio da lectura, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e
consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.
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Contidos

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita en lingua galega e a elaboración de textos.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita das compañeiras e os compañeiros.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual das obras de escritores e
escritoras galegos e galegas.

- Construción da identidade lectora empregando textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de gustos
e intereses.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

11

Título da UDUD

Respecta os animais.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 85

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

sar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa
perspectiva de xénero.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as
ideas principais.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

Ampliar paulatinamente o vocabulario
xeral das unidades didácticas.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais diversos,
valorando a información máis relevante.

Identificar o contido de textos orais e
multimodais, recoñecendo as ideais
principais.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Expresarse con coherencia de forma
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en
lingua galega.

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

omprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os
coñecementos básicos sobre a estrutura
da lingua, a gramática e o vocabulario.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación de mellora e o gusto pola lectura.

Adquirir a eficacia lectora.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos
soportes.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Ten destreza no uso da lingua escrita.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Evitar discriminacións e prexuizos a
través da linguaxe.

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e a discriminación polo uso da
lingua galega, e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos básicos, verbais e
non verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e a discriminación polo
uso da lingua galega.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras da literatura
galega, axustados aos seus gustos e intereses,
avanzando na construción da súa identidade lectora.

Ler de maneira autónoma textos de
diversos autores e autoras da literatura
galega.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal e galega, que recollan diversidade
de autores e autoras, recoñecendo elementos
básicos dos distintos xéneros literarios e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas de maneira acompañada.

Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal e galega, recoñecendo
os elementos básicos dos distintos
xéneros literarios.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de
ortografía.

TI 15

CA3.8 - Utilizar, de xeito acompañado, as bibliotecas
de aula e de centro, respectando as súas normas
básicas de organización e funcionamento e
participando nas actividades organizadas e
interesarse por formar unha pequena biblioteca
propia con textos da literatura infantil galega.

Utilizar, de xeito acompañado, as
bibliotecas de aula e de centro.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversas fontes de información que
empreguen a lingua galega acordes cos seus
intereses, avanzando na construción da súa
identidade lectora.

Ler de maneira autónoma ou
acompañada textos de diversas fontes de
información.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou do centro
como escenario de actividades literarias
compartidas.

Empregar a biblioteca como escenario de
actividades literarias compartidas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, que estimulen intereses e gustos.

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Contexto

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos, en lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.
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Contidos

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a
comprensión dos textos.

- Valoración e aprecio da lectura, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e
consolidar a ortografía correcta.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita das compañeiras e os compañeiros.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Utilización das tecnoloxías da información e comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Valoración dos textos literarios da literatura en xeral e especialmente da literatura galega como vehículo de
comunicación e recurso de lecer persoal.

- Identificación de xeito acompañado de recursos literarios básicos.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

12

Título da UDUD

A xogar!

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa
perspectiva de xénero.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

dentificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais
diversos.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

Amplia o vocabulario en base aos
coñecementos da unidade didáctica.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais diversos,
valorando a información máis relevante.

dentificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais
diversos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

- Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación
acompañada, axustando o discurso á
situación comunicativa.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Coñece estratexias básicas para a
comunicación asertiva e o consenso.

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, identificando
palabras clave e anticipando hipóteses.

Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía e
identificando palabras clave.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos
soportes en lingua galega.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua
escrita.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con
intención literaria, empregando algún
modelo coñecido.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes,
iniciándose no uso de normas ortográficas
sinxelas e adecuadas ao seu nivel.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Comprende as relacións de significado
entre as palabras (substantivos,
adxectivos e verbos), a partir da
observación, comparación e manipulación
de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou
comprensión de textos en contextos
significativos.

CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de
ortografía.

CA6.6 - Progresar na adquisición de vocabulario
galego a través dos textos.

Progresar na adquisición de vocabulario
galego a través dos textos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 10

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

er de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en
lingua galega, identificando o sentido
global e a información relevante.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas, tendo unha perspectiva de xénero.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e
preguntar) e para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
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Contidos

- durante e despois da experiencia lectora.

- Valoración e aprecio da lectura, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e
consolidar a ortografía correcta.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Aplicación de normas ortográficas relativas á puntuación.

- Aplicación de normas de cohesión do texto: mantemento do tempo verbal.

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita das compañeiras e os compañeiros.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Identificación e valoración crítica das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de distintas fontes e de
distintos tipos de texto.

- Elaboración de textos con intención literaria en galego, a partir de modelos dados ou recreando textos literarios.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do galego, prestando
especial atención ás relacións (xénero e número) que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Os alumnos  han de  iniciarse  na  utilización  da  linguaxe como instrumento  de  comunicación  oral  e  escrita,  de
representación, interpretación e comprensión da realidade. Necesitamos dotar o alumnado de ferramentas para que
poidan desenvolverse en múltiples contextos dominando a lingua oral e escrita de forma funcional.
Centramos a orientación nesta área na adquisición de habilidades imprescindibles para o desenvolvemento da
capacidade de comprensión dos alumnos e alumnas, sempre a través de apoios graduais e partindo da realidade más
inmediata do neno.

Todo o traballo se encamiña a proporcionarlle recursos de comunicación:

-A escritura: integramos o proceso de adquisición desta destreza a través do coñecemento previo dos sons, os cales
se estudan en relación con un contexto de aprendizaxe motivadora e se abordan dunha maneira progresiva.

-A expresión oral: mediante a participación na clase favorecese a ampliación e utilización do vocabulario, a expresión
de experiencias personais, a formulación de conxeturas e hipóteses, etc. O profesor fomenta distintos tipos de
situacións de comunicación oral condicionados a cada nivel e momento. Mediante o xogo e a simulación os alumnos e
alumnas descobren as posibles actitudes comunicativas.
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-A comprensión lectora:  O alumnado chegará a distinguir  os elementos estructurais  das narracións e as ideas
esenciais das exposicións e a discriminar os constituintes dos distintos tipos de lectura (títulos, portadas, capítulos,
etc...). Así o alumno comprenderá o seu valor expresivo e observará os contidos e mensaxes connotativas.

-A expresión escrita: desenvolvemos a tipología textual, co fin de que o alumno sexa capaz de producir composicións
individuais de distinta índole; ademáis aprenderá a facer esquemas e resumos, que lle axudarán a extraer as ideas
principais dun texto.

Presentamos  os  coñecementos  específicos  de  tipo  gramatical  e  ortográfico  como recursos  necesarios  para  a
expresión, con utilidade y aplicación práctica.
Esto  favorece  a  súa  asimilación,  posto  que  no  se  plantexan  como  obxectos  extranos,  susceptibles  de  ser
memorizados, senon como unha axuda máis para a comunicación.

Os contidos da área de Lingua Galega están organizados arredor duns conceptos fundamentais vinculados a contexto
real. Será importante traballar a parte competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción e se poida
aplicar a proxectos reais próximos ao alumnado.
Debemos ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que hai que seguir desenvolvendo. Estas
fortalezas axudarannos a definir a predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar
estarán pensadas dende a teoría das Intelixencias Múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a
comprender aqueles contidos que necesita adquirir para alcanzar os obxectivos de aprendizaxe que pretendemos.
Nesta área os  alumnos inícianse no desenvolvemento das habilidades da linguaxe,  por  iso,  deberán manexar
diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo colaborador como unha forma de adestrar a capacidade
empática de poñerse no lugar doutras persoas e saber expresar en función do contexto e a intención comunicativa o
que pode suceder en situacións reais e cotiás.
A elaboración de proxectos de traballo cooperativo constitúe unha forma de aprendizaxe significativa e auténtica, cos
que se potencia:
- O respecto hacia os seus compañeiros.
- A responsabilidade individual e colectiva.
- A comunicación entre os membros do grupo.
- O reparto de responsabilidades.
- A diversidade enriquecida polas contribucións individuais.
- O análisis crítico da información.
- A capacidade de síntese.
- A mellora das aprendizaxes.
A ensinanza individualizada promove que cada alumno traballe na consecución dos obxectivos educativos a un ritmo
acorde coas súas capacidades e destrezas. Por eso é importante establecer un plan que os axude a superar a súas
dificultades, así como a desenvolver e potenciar as súas habilidades.
Centraremonos nunha metodoloxía flexible e inclusiva , dotada de técnicas e recursos educativos que mellor se
adapten as necesidades particulares dos alumnos.
Dispoñemos de materiais didácticos específicos para utilizar en función das condicións concretas de cada neno ou
nena, así como dos obxectivos de mellora que se plantexen en cada caso.
O carácter multidisciplinar de moitas das competencias parte da concepción do
currículo como un conxunto que abarca as diversas áreas e materias, polo que se requiere unha gran coordinación
docente donde o traballo en equipo de todos os docentes ha de ser unha constante.

Fomento da lectura.
O plan lector do noso centro intenta promover o gusto pola lectura e fomentar o hábito lector entre o alumnado e as
familias.
Dedícanse un tempo de trinta minutos diarios á lectura na clase .
Hora de lectura, un tempo de quince minutos diarios no que todo o centro está realizando lectura silenciosa.
- Outros dez minutos diarios, que se desenvolven ao longo das actividades planificadas, según as necesidades que
xorden da programación diaria do profesor.
A biblioteca en colaboración cos titores planifica e leva a cabo actividades de fomento da lectura atendendo aos
criterios que considere o equipo e cos criterios xerais que se establezan na Programación Xeral Anual.
A competencia lectora do alumnado precisa que os poñamos en contacto con toda a diversidade de textos ao longo
da súa escolaridade e que lles ofrezamos os recursos para que poidan interpretalos satisfactoriamente.
Os que traballaremos en terceiro son: descritivos, narrativos (conto, fábula, lenda, biografía, novelas de aventura e
fantasía, banda deseñada, adiviñas, noticias xornalísticas, ¿) instrutivos (receitas, normas¿) e poesía.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libro de texto do alumno da editorial seleccionada.

Vídeos didácticos.

Ordenador de aula e proxector.

Libro dixital de dita editorial.

Dicionario de lingua galega.

Murais ortográficos e de vocabulario.

Recursos fotocopiables.

Recursos na rede.

Xogos didácticos.

Biblioteca escolar de aula e do centro.

Periódicos e revistas.

Material funxible.

Aula virtual do centro.

Neste apartado vaise a expoñer principalmente a selección dos materiais e recursos didácticos empregados.
Os  criterios  de  selección dos  materiais  curriculares  que sexan adoptados  polos  equipos  docentes,  seguen un
conxunto de criterios  homoxéneos que proporcionan resposta efectiva ás formulacións xerais  de intervención
educativa.
Establécense oito criterios ou directrices xerais que perfilan a análise:

-Adecuación ao contexto educativo do centro.
-Correpondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no Proxecto educativo do centro.
-Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos.
-A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica interna de
cada área.
-A adecuación aos criterios de avaliación do centro.
-A variedade das activdades, diferete tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás diferenzas individuais.
-A claridade e amenidade gráfica e expositiva.
-A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa.

Atendendo a todos eles, establecemos unha serie de pautas concretas que dirixirán a nosa selección.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

En 3º de Primaria contemplamos a necesidade de realizar probas específicas de avaliación inicial  destinadas a
realizar unha valoración da situación de partida dos alumnos ao inicio do curso.

A partir dos resultados, levaranse a cabo as decisión e actuacións comúns adoptadas polo equipo docente .

Esta tarefa realizarase mediante técnicas e procedementos como:
1.- Intercambio de información do equipo educativo:

- Repeticións e materias pendientes doutros cursos.

- Atención á diversidade: discapacidades psíquicas, motóricas, sensoriais, trastornos grave de conducta.

- Dificultades de aprendizaxe: intelixencia límite, déficit de atención,
hiperactividade, dislexia, dificultades específicas.

- Altas capacidades: talento, superdotado,

- Compensación educativa: medio social desfavorecido, escolarización irregular, absentismo, riesgo de abandono
escolar, medidas xudiciais ou de protección,

- Incorporación tardía ao sistema educativo: inmigrante, desescolarizado.

- Outros aspectos: intereses, enfermidades, aspectos familiares.

2.-  Observación  directa  e  sistemática  dos  alumnos  (individual  e  grupal)  e  guiada  coa  axuda  de  documentos
específicos para tal fin.

3.- Probas escritas e orais.
4.- Autoavaliación de alumnos e alumnas (reflexións e toma de conciencia das carencias ou fortalezas en canto as
aprendizaxes).
5.- Entrevistas individuais aos alumnos (formais e informais mediante preguntas na clase) e as familias.
6.- Simulación de situacións, debates.
7.- Resultados das probas iniciais.
8.- Proposta de medidas.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

5

UD 4

5

UD 5

7

UD 6

7

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

12

UD 10

12

Proba
escrita 60 70 60 65 65 65 75 60 90 95

Táboa de
indicadores 40 30 40 35 35 35 25 40 10 5

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

13

UD 12

13

Total

100

Proba
escrita 85 90 78

Táboa de
indicadores 15 10 22

Realizarase a cualificación do noso alumnado tendo en conta os seguintes criterios:

- Realizaremos probas escritas obxectivas cada dous temas cun peso total na avaliación dun 60%.
- As produccións dos alumnos terá un peso do 30%
- A actitude 10%.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Teremos en conta a diversidade do alumnado para facer un ensino individualizado e personalizado, adaptándonos ás
características propias de cada alumno/a. Traballaremos, pois, tendo en conta esa diversidade adoitando as seguintes
medidas: -Manteremos unha comunicación e relación frecuente e clara coas familias, é a mellor maneira de coñecer
as necesidades do alumnado. -Empregaremos distintos estilos de aprendizaxe á hora de propor tarefas, favorecendo
o desenvolvemento de todas as habilidades e intelixencias do alumnado para favorecer a súa integración e inclusión -
Partiremos  do  nivel  de  cada  alumno/a.  -Prestaremos  atención  individualizada  sempre  que  sexa  posible.  -
Traballaremos as emocións con todo o grupo - clase, facéndoos pensar e dialogando ao remate das tarefas sobre o
que saíu ben e o que saíu mal e buscando xuntos propostas de mellora. As medidas con carácter curricular son o
reforzo educativo e as adaptacións curriculares que se levan a cabo con algúns/algunhas estudantes. O reforzo
educativo realízase dentro da aula ordinaria polo mestre/a titor/a e, noutras ocasións, pola mestra especialista en
pedagoxía terapéutica dentro da medida das súas posibilidades ou pola mestra ou mestre de apoio. En todo caso
intentarase: -Adaptarnos ás características individuais e sociais de cada alumno/a. -Adoptar unha metodoloxía
propicia á aprendizaxe para todos os alumnos/as na súa diversidade. -Partir dunha avaliación inicial dos alumnos en
cada núcleo de aprendizaxe para detectar coñecementos previos, e para facilitar a importancia do novo contido a ser
aprendido. De modo xeral, propoñeranse actividades de reforzo en cada unidade para aqueles Criterios de Avaliación
nos que non se acadou o mínimo esixible, a non ser que se trate dun Criterio de avaliación que se avlíe tamén en
unidades posteriores e se considere que co traballo das unidades seguintes é recuperable.

6. Medidas de atención á diversidade

As medidas adoptadas para a atención á diversidade e para resolver  as  necesidades de mellora,  en canto ao
desenvolvemento dos obxectivos curriculares e a aspectos competenciais, irán encamiñadas a:
- Proporcionarlle procedementos que lles permitan adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión oral,
á lectura, á escritura e o cálculo, numeración, coñecemento do medio natural e físico que lles rodea.
- Utilizacion de estratexias encamiñadas a favorecer un clima de silencio na clase.
- Fomentar o uso do galego como lingua propia e mostra de identificación de Galicia a través de cancións.
- Propoñer tarefas encamiñadas a ampliación do vocabulario galego.
- Guialos con técnicas e consellos que os axuden a redactar textos adecuados ao seu nivel, dende a preparación ata a
redacción e a corrección final.
- Provocar e facilitar situacións de reflexión persoal e toma de conciencia da necesidade de adquirir procedementos
que lle levarán a mellorar.
- Posta en común de ideas encamiñadas a que interioricen a necesidade dun comportamento adecuado .
-  Utilizaranse  estratexias  para  que  reflexionen  sobre  a  necesidade  de  madurar  e  así  aproveitar  mellor  as
aprendizaxes.
- Programar tarefas que favorezan a reflexión sobre o control das emocións e xestionalas para evitar conflictos
persoais.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora. X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e
escrita. X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. X X X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital. X X X X X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento.

X X

ET.6 - Igualdade entre
mulleres e homes. X X X X X

ET.7 - Educación para a paz. X X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible.

X X X X

ET.9 - Educación para a
saúde (incluida a afectivo-
sexual).

X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Comprensión lectora.

ET.2 - Expresión oral e
escrita.
ET.3 - Comunicación
audiovisual.

ET.4 - Competencia dixital.

ET.5 - Fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento.
ET.6 - Igualdade entre
mulleres e homes.

ET.7 - Educación para a paz.

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible.
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UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.9 - Educación para a
saúde (incluida a afectivo-
sexual).

Observacións:
Aínda que todos os elementos trasnsversais  poderían relacionarse con todas as unidades,  marcamos solo
aquelas unidades nas que o elemento transversal está presente dun xeito moi claro.
Traballaranse segundo a programación de aula ainda que a un ritmo acorde coas capacidades e destrezas do
alumnado.
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas áreas, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación
cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas.

Na programación de aula non están programados como contidos a ensinar, senón que se traballarán en todas as
áreas e serán tidos en conta ao longo de toda a actuación educativa: á hora de organizar a aula, de facer
agrupamentos de alumnos, de seleccionar lecturas e materiais, de poñer en marcha estratexias que permitan a
colaboración e o protagonismo dos alumnos máis desfavorecidos e establecendo plans que permitan superar as
dificultades, así como a desenvolver e potenciar as habilidades.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Contacontos, animación á lectura.Actividades de biblioteca.

 Unidades  didácticas  como  O  Magosto  e  Día  das  Letras
Galegas.

Actividades  promovidas  polo  Departamento  de
Normalización  e  DinamizaciónLingüística.  (2º
trimestre)

Coñece o teu cascoRoteiro da auga

Observacións:
A  participación  do  alumnado  nas  actividades  complementarias  propostas  contribúe  na  consecución  dos
obxectivos propostos na área para o terceiro curso.
Os elementos transversais tamén estarán presentes no deseño e realización de todas as tarefas relativas as
actividades extraescolares programadas polo centro.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.
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4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

6. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

7. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

8. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

9. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

10. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

11. Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do grupo.

Neste  apartado  preténdese  promover  a  reflexión  da  práctica  docente  e  a  autoavaliación  da  realización  e  o
desenvolvemento da programación didáctica. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia
de preguntas que permitan avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para
a propia unidade.

Os items relacionados preséntanse en táboas que conteñen unhas casiñas numeradas do 1 ao 5 para valorar o grao
de consecución de cada un deles. A continuación analizaranse nunha posta en común do profesorado do nivel ao
remate de cada avaliación . Este proceso permitirá unha reflexión sobre a nosa práctica docente e posibilitará a
introdución das medidas correctoras necesarias para a mellora do proceso de ensino.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Trimestralmente farase un seguimento do desenvolvemento da programación na propia aplicación PROENS, previa
reunión do profesorado do nivel.  A programación debe ser flexible, permitíndonos correxir e modificar aqueles
aspectos que non resultasen idóneos na posta en práctica.
Ao remate de cada avaliación, utilizando a información recollida na posta en común sobre o labor docente , as
respostas ás seguintes cuestións (que se valoran entre 1 e 5) e os resultados académicos existentes, reunirémonos
para a toma de decisións acordada sobre os posibles cambios que precise a nosa programación. As conclusións
quedarán recollidas na acta da reunión de ciclo.
Cuestións:
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.
9. Adecuación da secuencia de traballo na aula
10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.
12.Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.
13.Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc
14. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.
15.Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.
16.Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.
17.Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.
18.Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas
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19.Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
20.Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.
21.Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.
22.Contribución ao plan de lectura do centro.
23.Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

9. Outros apartados
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1. Introdución

As matemáticas desempeñan un papel indispensable na nosa sociedade, forman parte do noso patrimonio cultural e
están presentes en calquera actividade humana. O seu carácter instrumental vincúlaas coa maioría das áreas de
coñecemento: as ciencias da natureza, a enxeñería, a tecnoloxía, as ciencias sociais ou a arte (música, arquitectura,
cinema...). Os descubrimentos matemáticos permitiron o desenvolvemento de ámbitos tan diversificados como os
arquitectónicos, informáticos, tecnolóxicos, astronómicos ou sociais.

Ademais, as matemáticas posúen un valor propio, constitúen un conxunto de ideas e formas de actuar que permiten
coñecer e estruturar a realidade, analizala e obter información nova con conclusións que inicialmente non estaban
explícitas. As matemáticas integran características como o dominio do espazo, o tempo, a proporción, a optimización
de recursos, a análise da incerteza ou o manexo da tecnoloxía dixital; promoven o razoamento, a argumentación, a
comunicación, a perseveranza, a toma de decisións ou a creatividade.

Na era da información e da comunicación cobran especial interese as habilidades no manexo e xestión de datos e da
información, así como o pensamento computacional; as matemáticas contribúen ao desenvolvemento de ambos.
Xogan un papel esencial #ante os actuais desafíos sociais e ambientais aos que o alumnado terá que enfrontarse no
seu futuro, como instrumento para analizar e comprender mellor a contorna próxima e global, os problemas sociais,
económicos, científicos e ambientais e para avaliar solucións viables. As matemáticas eríxense como un saber
instrumental indispensable para alcanzar os obxectivos de desenvolvemento sostible das Nacións Unidas.

Consecuentemente con todo o  anterior,  a  proposta  curricular  da  área de Matemáticas  en educación primaria
establece  uns  ensinos  coas  que  se  persegue  alcanzar,  por  unha  banda,  o  desenvolvemento  máximo  das
potencialidades  en  todo  o  alumnado  desde  unha  perspectiva  inclusiva,  á  vez  que  fomenta  o  interese  polas
matemáticas; por outra banda, a alfabetización matemática, é dicir, a adquisición dos coñecementos, habilidades e
destrezas necesarias para aplicar  a perspectiva e o razoamento matemático na formulación dunha situación-
problema próxima ao seu contexto cotián, seleccionar as ferramentas adecuadas para a súa resolución, interpretar as
solucións  en  contexto  e  tomar  decisións  estratéxicas.  Esta  visión  das  matemáticas  desenvolverá  destrezas
imprescindibles na formación dunha cidadanía comprometida e reflexiva capaz de enfrontar os desafíos do século
XXI.

O desenvolvemento curricular da área de Matemáticas oriéntase á consecución da finalidade da educación primaria e
presta unha especial atención ao desenvolvemento e a adquisición das competencias clave conceptualizadas no perfil
de saída que o alumnado debe conseguir ao finalizar esta etapa, e cuxos descriptores constituíron o marco de
referencia para a definición dos obxectivos de área.

A área organízase en cinco procesos matemáticos: destrezas socioemocionales, resolución de problemas, razoamento
e proba, conexións, e comunicación e representación. A resolución de problemas e as destrezas socioemocionales
constitúen os eixos fundamentais da aprendizaxe das matemáticas. Por tanto, ha de ser prioritario o seu ensino
fronte a outros aspectos en canto ao tempo e a atención que requirirá a súa abordaxe na aula.

A resolución de problemas é unha actividade presente na vida diaria e a través da cal se poñen en acción outros
procesos da competencia matemática como o razoamento e o pensamento computacional, a representación de
obxectos e a comunicación empregando a linguaxe matemática. Constitúe na área un contexto de aprendizaxe
presentando retos ao alumnado que os resolverá manipulando, simulando, hipotetizando, contrastando, compartindo,
imaxinando, observando ou creando. Ao mesmo tempo, a comprensión do problema, a identificación dos datos e a
capacidade  de  expresar  a  solución  e  a  forma de  chegar  a  ela  son  destrezas  vinculadas  coa  competencia  en
comunicación lingüística.

As destrezas socioemocionales contribúen de forma fundamental á finalidade da educación primaria ao traballar
todos os aspectos relacionados coa convivencia e o benestar emocional do alumnado, ao mesmo tempo que axudan
a mellorar o rendemento e a potenciar a igualdade.

Abordando un enfoque competencial, os criterios de avaliación e os contidos, graduados a través dos sucesivos
niveis, vertébranse ao redor dos cinco procesos descritos anteriormente. Hai unha progresión que parte de contornas
moi próximas e manipulativos en relación coa etapa de educación infantil e que facilita a transición cara a
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aprendizaxes máis formais favorecendo o desenvolvemento da capacidade de pensamento abstracto na educación
secundaria.

Os obxectivos de área avaliaranse a través da posta en acción de diversos contidos. Estes, entendidos como un
medio, non como un fin, teñen conexións cos criterios de avaliación. No currículo indícanse esas conexións a través
dunha redacción integradora.

Os contidos estrutúranse en seis sentidos ao redor do concepto de sentido matemático e integran un conxunto de
coñecementos, destrezas e actitudes deseñados #de acordo con o desenvolvemento evolutivo do alumnado. Os
procesos  de  resolución  de  problemas  e  as  destrezas  socioemocionales  abordaranse  e  avaliaranse  de  forma
transversal en todos os sentidos matemáticos.

O  sentido  numérico  caracterízase  polo  desenvolvemento  de  habilidades  e  modos  de  pensar  baseados  na
comprensión, a representación e o uso flexible de números e operacións para, por exemplo, orientar a toma de
decisións.

O sentido da medida caracterízase por comprender e comparar atributos dos obxectos do mundo natural, entender e
elixir as unidades adecuadas para estimar, medir e comparar; usar instrumentos adecuados para realizar medicións e
comprender as relacións entre magnitudes utilizando a experimentación.

O sentido espacial  é fundamental  para comprender e apreciar  os aspectos xeométricos do mundo,  identificar,
representar e clasificar figuras, descubrir as súas propiedades e relacións, describir os seus movementos e razoar con
elas.

O sentido algebraico e pensamento computacional proporciona a linguaxe na que se comunican as matemáticas, así
como a necesaria e progresiva tradución da linguaxe oral ou escritura á linguaxe matemática. Recoñecer patróns e
relacións entre variables, expresar regularidades ou modelizar situacións con expresións simbólicas son as súas
características fundamentais. O pensamento computacional permite secuenciar en pasos sinxelos unha situación
complexa.

O sentido estocástico oriéntase cara ao razoamento e a interpretación de datos, a valoración crítica e a toma de
decisións a partir de información estatística, ademais da comprensión e comunicación de fenómenos aleatorios en
situacións da vida cotiá.

O sentido socioemocional integra coñecementos, destrezas e actitudes esenciais para entender as emocións e os
valores de respecto, igualdade e resolución pacífica de conflitos, así como o da perseveranza ou a asunción do erro
como parte da aprendizaxe.  Manexar correctamente estas habilidades mellora o rendemento do alumnado en
matemáticas, fomenta actitudes positivas cara a elas, contribúe a erradicar ideas preconcibidas relacionadas co
xénero ou o mito do talento innato indispensable e promove unha aprendizaxe activa e viva. Para reforzar este fin,
resultará esencial dar a coñecer ao alumnado as contribucións das matemáticas e os matemáticos ao longo da
historia de forma que teña uns referentes que contribúan a construír  unha identidade propia.  Neste sentido a
convivencia e o traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos serán claves para adquirir un conxunto de
habilidades e destrezas que fomenten os valores de respecto e resolución pacífica de conflitos, principios básicos
para formar unha cidadanía tolerante e respectuosa coas diferenzas que convive en igualdade.

A área matemática ten que abordarse de forma práctica, de tal maneira que permita conectar as aprendizaxes que
adquire  o  alumnado  co  seu  contexto  próximo,  concedéndolle  especial  relevancia  á  vivencia,  manipulación  e
experimentación, propoñendo ao alumnado situacións de aprendizaxe que propicien a adquisición de actitudes de
perseveranza e colaboración, a exploración, a reflexión, o razoamento, o establecemento de conexións, a anticipación
de resultados, a investigación, a comunicación e a representación.

Do mesmo xeito,  resulta necesario empregar metodoloxías que posibiliten poñer ao alumnado en situación de
desenvolver as competencias clave e alcanzar os fins da educación primaria recollidos no artigo 16.2 da lei. Serán
necesarias, pois, metodoloxías (pequenos proxectos, aprendizaxe baseada en problemas, método de casos, plans de
traballo, tarefas complexas¿) que favorezan a integración de áreas, a visión global dos sucesos, a investigación, o
manexo de  diversos  recursos  e  fontes,  o  intercambio  respectuoso  de  ideas,  a  comparación  de  estratexias,  a
convivencia, a cooperación e a autorregulación da aprendizaxe; metodoloxías activas que fomenten no alumnado a
curiosidade, as ganas de seguir aprendendo e xeren actividades socialmente relevantes.
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Interpretar  situacións  da  vida  cotiá
p r o p o r c i o n a n d o  u n h a  r e p r e s e n t a c i ó n
matemática  destas  mediante  conceptos,
ferramentas  e  estratexias,  para  analizar  a
información máis relevante.

1-2-4 2 5 1-3 4

OBX2  -  Resolver  situacións  problematizadas,
aplicando  diferentes  técnicas,  estratexias  e
formas de razoamento, para explorar distintas
maneiras  de  proceder,  obter  solucións  e
asegurar a súa validez desde un punto de vista
formal e en relación co contexto exposto.

1-2 4-5 3

OBX3  -  Explorar,  formular  e  comprobar
conxecturas sinxelas ou formular problemas de
tipo matemático en situacións baseadas na vida
cotiá, de forma guiada, recoñecendo o valor do
razoamento e a argumentación, para contrastar
a  súa  val idez,  adquir ir  e  integrar  novo
coñecemento.

1 1-2 1-3-5 3

OBX4 -  Utilizar  o  pensamento  computacional,
organizando datos, descompoñendo en partes,
recoñecendo  patróns,  xenera l izando  e
interpretando,  modi f i cando  e  c reando
algoritmos de forma guiada, para modelizar e
automatizar situacións da vida cotiá.

1-2-3 1-3-5 3

OBX5 - Recoñecer e utilizar conexións entre as
diferentes  ideas  matemáticas,  así  como
identificar as matemáticas noutras áreas ou na
vida  cotiá,  interrelacionando  conceptos  e
procedementos,  para  interpretar  situacións  e
contextos diversos.

1-3 3-5 4 1

OBX6  -  Comunicar  e  representar,  de  forma
i n d i v i d u a l  e  c o l e c t i v a ,  c o n c e p t o s ,
procedementos  e  resultados  matemáticos,
utilizando  a  linguaxe  oral,  escrito,  gráfico,
multimodal  e  a  terminoloxía  matemática
apropiados, para dar significado e permanencia
ás ideas matemáticas.

1-3 2-4 1-5 3 4

OBX7  -  Desenvolver  destrezas  persoais  que
axuden a  identificar  e  xestionar  emocións  ao
enfrontarse a retos matemáticos, fomentando a
confianza nas propias posibilidades, aceptando
o erro como parte do proceso de aprendizaxe e
adaptándose ás  situacións de incerteza,  para
mellorar a perseveranza e gozar na aprendizaxe
das matemáticas.

5 1-4-5 2-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX8  -  Desenvolver  destrezas  socia is ,
recoñecendo  e  respectando  as  emocións,  as
experiencias  das  e  dos  demais  e  o  valor  da
diversidade,  participando  activamente  en
equipos  de  traballo  heteroxéneos,  mixtos  e
diversos  con  roles  asignados,  para  construír
unha  identidade  positiva  como  estudante  de
matemáticas,  fomentar  o  benestar  persoal  e
crear relacións saudables.

5 3 3 1-3 2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XTender puentes1 15

Nesta primeira unidade trabállanse a
lectura e escritura de números de tres a
cinco cifras, identificar o valor de cada
cifra, aproximar ao millar mais próximo e
ler e escribir os números ordinais ata o 20.

5

XBarcos de cruceros2 15
Na segunda unidade didáctica
aprenderemos a empregar as propiedades
da suma: conmutativa e asociativa, a restar
levando e a empregar a proba da resta.

5

XTrineos olímpico3 15
Na terceira unidade lévase a cabo a
aprendizaxe da multiplicación coma sumas
repetidas, a propiedade conmutativa, o
doble e o triplo e as táboas de multiplicar.

5

XTeleféricos4 15

Na última unidade deste trimeste trabállase
a multiplicación sen levar e levando,
multiplicar por números rematados en 0, a
propiedade asociativa e a estimación nas
multiplicacións.

5

Piragüísmo X5 10

A quinta unidade didáctica ensina como
dividir como agrupación e reparto,
identificar os elementos da división,
calcular divisións exactas e non exactas,
ademais de aplicar a proba da división.

7

Globos aerostáticos X6 10

Nesta unidade trabállase a división entre
números de dous e tres cifras entre unha,
separar dous cifras no dividendo, obter
cocientes con ceros intermedios ou finais e
calcular metades, terzo e cuarto.

7

Frutas y verduras X7 10

Nesta unidade traballaremosa a
identificación dos elementos dunha
fracción, saber ler e escribilas, comparar
fraccións, empregar billetes e moedas de
euro, así coma comprender os prezos
escritos con decimais.

8

Relojes del mundo X8 10
Na última unidade deste trimestre, os
contidos seleccionados son a identificación
das unidades de tempo, a lectura dos
reloxos dixitais, recordar os días que ten

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Relojes del mundo X8 10
cada mes, representar información con
táboas, gráficos..., e empregar as
coordenadas

8

XLas ballenas9 10

A través das baleas, nesta unidade
empregamos as principais unidades de
lonxitude, traballamos co gramo e o Kg,
ademais de medir co litro e as súas
fraccións

12

XArte y arquitectura10 10

Cunha idea transversal, este tema permite
comprender as matemáticas a través do
arte e a arquitectura. Entre os temas a
tratar atopamos: identificar rectas,
semirretas e segmentos, recoñecer ángulos
e clases de ángulos, identificar rectas
paralelas, secantes e perpendiculares, así
coma medir ángulos co transportador.

12

XRodeados de geometría11 10

Neste tema traballaremos a identificación
de polígonos, coñecer os nomes destes,
clasificar triángulos e cuadriláteros,
diferenciar circunferencia de círculo,
calcular perímetros e comprender o
concepto de área.

13

XEdificios singulares12 10
Nesta última unidade didáctica do curso
aprenderemos a identificar os prismas e as
pirámides, clasificar os corpos xeométricos
e coñecer cales son os corpos redondos.

13

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Tender puentes

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA1.5 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter unha solución a cada problema.

CA1.8 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Interpretar situacións en contexto
diversos.

CA4.8 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos

CA4.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os procesos e ideas matemáticas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realiza conexións entre os diferentes
elementos matemáticos.

TI 35

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Manter unha actitude positiva.

CA1.2 - Interpretar, de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá, comprendendo as
preguntas expostas a través de diferentes
estratexias ou ferramentas, incluídas as
tecnolóxicas.

Interpretar problemas da vida cotiá.

CA4.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo así a autoconfianza.

Identificar as emocións propias.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter unha solución a cada problema.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pedir axuda cando é necesario.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respetuosamente.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto sistemático e adaptación do cálculo ao tamaño dos números a partir da
manipulación e representación en situacións variadas e cotiás con cantidades ata o 9 999 con explicación,
comparación e reflexión sobre as estratexias e os procesos seguidos.

- Realización de series ascendentes e descendentes de números de forma manipulativa, simbólica e tecnolóxica
(calculadora) a partir dun número dado como introdución ao cálculo mental e a outras operacións, con valoración
do erro como unha oportunidade de aprendizaxe.

- Cantidade

- Identificación, lectura e escritura de números naturais ata o 9 999 en textos e contextos familiares e habituais.

- Composición, descomposición e recomposición manipulativa, gráfica e simbólica de números naturais ata 9 999
con investigación de propiedades e relacións, explicación do proceso e interpretación do valor posicional das cifras
(unidades, decenas, centenas e milleiros).

- Sentido das operacións

- Formulación de problemas que se resolvan con sumas, restas ou multiplicacións baseados en situacións familiares
e cotiás.

- Estratexias e ferramentas de resolución de sumas, restas e multiplicacións de números naturais resoltas con
flexibilidade e sentido en situacións contextualizadas: propiedades das operacións.

- Relacións
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Contidos

- Sistema de numeración de base dez para a comprensión do valor posicional das cifras dos números ata o 9 999, as
súas equivalencias e a súa aplicación nas relacións que xera nas operacións.

- Resolución de problemas cotiáns que impliquen a comparación e ordenación de números cardinais ata o 9 999 e
ordinais ata o 20º cun uso adecuado da simboloxía das relacións.

- Educación financeira

- Identificación e experimentación en problemas da vida cotiá que requiran administración do diñeiro, fomento do
aforro e do consumo responsable en contextos de xogo.

- Patróns

- Modelo matemático

- Relacións e funcións

- Comparación entre expresións que inclúan obxectos, números, operacións e as súas propiedades, con explicación
das relacións de igualdade e desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- A igualdade como expresión dunha relación de equivalencia entre dous elementos, obtención de datos sinxelos
descoñecidos (representados por medio dun símbolo) ou compleción de datos en relacións de igualdade en xogos e
retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de que o dato obtido é correcto.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

2

Título da UDUD

Barcos de cruceros

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.2 - Interpretar, de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá, comprendendo as
preguntas expostas a través de diferentes
estratexias ou ferramentas, incluídas as
tecnolóxicas.

Interpretar problemas da vida cotiá

CA1.5 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter unha solución dun problema cunha
estratexia coñecida.

CA1.8 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Interpretar situacións en contextos
diversos, recoñecendo algunha conexión
entre as matemáticas e a vida cotiá

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Ober unha solución ao problema seguindo
algunha extratexia coñecida.

CA4.8 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñece algunha conexión entre os
diferentes elementos matemáticos.

CA4.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Emprega linguaxe matemática.

TI 40

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Manter unha actitude positiva.

CA4.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo así a autoconfianza.

Pide axuda cando a necesita.

CA4.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Recoñecer e producir esquemas ou
diagramas.

CA4.5 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

Investigar patróns, propiedades e
relacións de forma pautada.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pide axuda só cando é necesario.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo de maneira activa e
respetuosa.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Aplica os coñecementos e experiencias
propios no ámbito matemático.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cantidade

- Estimación razoada de cantidades ata o 9 999 e redondeo en problemas cotiáns mediante estratexias
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Contidos

- diversificadas, descrición da idoneidade das solucións e aceptación do erro como parte do proceso de mellora.

- Sentido das operacións

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración
e expresión da solución, verificación e interpretación en contexto dos resultados obtidos, expresión de forma
ordenada e nas unidades correctas con explicitación do proceso seguido.

- Formulación de problemas que se resolvan con sumas, restas ou multiplicacións baseados en situacións familiares
e cotiás.

- Estratexias e ferramentas de resolución de sumas, restas e multiplicacións de números naturais resoltas con
flexibilidade e sentido en situacións contextualizadas: propiedades das operacións.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a comprensión do valor posicional das cifras dos números ata o 9 999, as
súas equivalencias e a súa aplicación nas relacións que xera nas operacións.

- Patróns

- Estratexias para a identificación, descrición verbal, representación e predición razoada de termos a partir das
regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes con anticipación ou extensión da secuencia.

- Relacións e funcións

- Comparación entre expresións que inclúan obxectos, números, operacións e as súas propiedades, con explicación
das relacións de igualdade e desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- A igualdade como expresión dunha relación de equivalencia entre dous elementos, obtención de datos sinxelos
descoñecidos (representados por medio dun símbolo) ou compleción de datos en relacións de igualdade en xogos e
retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de que o dato obtido é correcto.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Desenvolvemento da autonomía e coñecemento de estratexias para a toma de decisións en situacións de
resolución de problemas: ofrecendo alternativas, resolvendo retos, estimulando o razoamento e reforzando os
logros.

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.
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3

Título da UDUD

Trineos olímpico

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.2 - Interpretar, de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá, comprendendo as
preguntas expostas a través de diferentes
estratexias ou ferramentas, incluídas as
tecnolóxicas.

Interpreta problemas da vida cotiá.

CA1.5 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obtén unha posible solución dun
problema seguindo unha estratexia
coñecida.

CA1.8 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñece algunha conexión entre as
matemáticas e a vida real.

CA6.5 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

Analizar conxecturas matemáticas
sinxelas

TI 40

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mantén unha actitude de esforzo e
flexibilidade nas tarefas, valorando o erro
como unha oportunidade de aprendizaxe.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pide axuda só cando é necesario.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo de maneira activa e
respetuosa.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realiza algunha conexión entre os
diferentes elementos matemáticos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións de suma, resta, multiplicación (dobre, tripla) e división
(metade, terzo) en situacións habituais e significativas, con explicación dos procesos seguidos, aceptación dos
erros como unha oportunidade de aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen a comprensión da utilidade das sumas, restas e
multiplicacións, seguindo os procesos adecuados.

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración
e expresión da solución, verificación e interpretación en contexto dos resultados obtidos, expresión de forma
ordenada e nas unidades correctas con explicitación do proceso seguido.
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Contidos

- Formulación de problemas que se resolvan con sumas, restas ou multiplicacións baseados en situacións familiares
e cotiás.

- Estratexias e ferramentas de resolución de sumas, restas e multiplicacións de números naturais resoltas con
flexibilidade e sentido en situacións contextualizadas: propiedades das operacións.

- Construción manipulativa, gráfica e simbólica das táboas de multiplicar con base no número de veces, suma
repetida ou disposición en cuadrículas para facilitar o cálculo mental.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre a suma e a resta, e entre a suma e a
multiplicación: aplicación en contextos cotiáns.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Desenvolvemento da autonomía e coñecemento de estratexias para a toma de decisións en situacións de
resolución de problemas: ofrecendo alternativas, resolvendo retos, estimulando o razoamento e reforzando os
logros.

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

4

Título da UDUD

Teleféricos

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.2 - Interpretar, de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá, comprendendo as
preguntas expostas a través de diferentes
estratexias ou ferramentas, incluídas as
tecnolóxicas.

Interpreta de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá.

CA1.5 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter unha solución dun problema
seguindo unha estratexia coñecida.

CA1.8 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñecer algunha conexión entre as
matemáticas e a vida cotiá.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Producir representacións matemáticas a
través dun esquema ou dun diagrama.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter unha solución a un problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

TI 50

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mantén actitudes positivas coma o
esforzo e a flexibilidade, valoreando o
erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

CA4.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Recoñecer algunha estratexia para
resolver un problema de forma pautada.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pedir axuda só cando é necesario.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo de forma activa e
respetuosa.

CA6.5 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

Analizar conxecturas matemáticas
sinxelas investigando patróns,
propiedades e relacións de forma
pautada.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realizar algunha conexión entre os
diferentes elementos matemáticos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Estratexias e ferramentas de resolución de sumas, restas e multiplicacións de números naturais resoltas con
flexibilidade e sentido en situacións contextualizadas: propiedades das operacións.

- Estratexias manipulativas e gráficas para a comprensión da división como repartición, agrupamentos ou
fraccionamento en situacións de resolución de problemas en contextos reais, previas á utilización do algoritmo por
comparación dos procedementos.

- Construción manipulativa, gráfica e simbólica das táboas de multiplicar con base no número de veces, suma
repetida ou disposición en cuadrículas para facilitar o cálculo mental.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre a suma e a resta, e entre a suma e a
multiplicación: aplicación en contextos cotiáns.

- Patróns

- Estratexias para a identificación, descrición verbal, representación e predición razoada de termos a partir das
regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes con anticipación ou extensión da secuencia.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.
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Contidos

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

5

Título da UDUD

Piragüísmo

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.2 - Interpretar, de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá, comprendendo as
preguntas expostas a través de diferentes
estratexias ou ferramentas, incluídas as
tecnolóxicas.

Interpreta os problemas da vida cotiá e as
preguntas expostas.

CA1.5 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obtén unha solución dun problema
empregando unha estratexia coñecida.

CA1.8 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñece as conexións entre as
matemáticas e a vida cotiá.

TI 40

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Manter actitudes positivas ante retos
matemáticos , coma o esforzo e a
flexibilidade.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pide axud só cando é necesario.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo de maneira activa e
respetuosa.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñece algúns elementos matemáticos
e realiza conexións entre eles.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións de suma, resta, multiplicación (dobre, tripla) e división
(metade, terzo) en situacións habituais e significativas, con explicación dos procesos seguidos, aceptación dos
erros como unha oportunidade de aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen a comprensión da utilidade das sumas, restas e
multiplicacións, seguindo os procesos adecuados.

- Estratexias manipulativas e gráficas para a comprensión da división como repartición, agrupamentos ou
fraccionamento en situacións de resolución de problemas en contextos reais, previas á utilización do algoritmo por
comparación dos procedementos.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

6

Título da UDUD

Globos aerostáticos

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.2 - Interpretar, de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá, comprendendo as
preguntas expostas a través de diferentes
estratexias ou ferramentas, incluídas as
tecnolóxicas.

interpretar algún problema da vida cotiá.

CA1.5 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter unha solución dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

CA1.8 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Interpretar unha situación en contextos
diversos, sendo capaz de recoñecer as
conexións entre as matemáticas e a vida
cotiá.

13/01/2023 09:22:12 Páxina 38de16



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 40

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Manter unha actitude positiva.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pedir axuda só cando sexa necesario.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo de maneira activa e
respetuosa.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos.

CA6.7 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Interpretar situacións en contextos
diversos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións de suma, resta, multiplicación (dobre, tripla) e división
(metade, terzo) en situacións habituais e significativas, con explicación dos procesos seguidos, aceptación dos
erros como unha oportunidade de aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen a comprensión da utilidade das sumas, restas e
multiplicacións, seguindo os procesos adecuados.

- Estratexias manipulativas e gráficas para a comprensión da división como repartición, agrupamentos ou
fraccionamento en situacións de resolución de problemas en contextos reais, previas á utilización do algoritmo por
comparación dos procedementos.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.
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7

Título da UDUD

Frutas y verduras

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.3 - Producir representacións matemáticas a
través de esquemas ou diagramas que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Recoñecer e representar un esquema.

CA1.4 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Recoñecer varias estratexias.

CA1.8 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñecer algunha conexión entre as
matemáticas e a vida cotiá.

CA1.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os procesos e ideas matemáticas,
os pasos seguidos na resolución dun
problema ou os resultados obtidos
utilizando unha linguaxe matemática
sinxela nun formato.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realizar algunhas conexións entre os
diferentes elementos matemáticos .

CA6.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Adquirir unha linguaxe matemática
sinxela.

TI 30

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pedir axuda só cando sexa necesario.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo de maneira activa e
respetuosa.

CA6.4 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Participar na participación de tarefas.

CA6.7 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Interpretar situacións en contextos
diversos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Educación financeira

- Identificación e experimentación en problemas da vida cotiá que requiran administración do diñeiro, fomento do
aforro e do consumo responsable en contextos de xogo.
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Contidos

- Estimación do gasto que se vai realizar e das moedas e billetes necesarios para pagar en situacións de compra
simulada, contraste das estimacións e rectificación en función deses contrastes.

- Formulación e resolución de problemas, de maneira individual e en equipo, nos que sexa necesario o uso de
moedas e billetes, con verificación do resultado e aceptación da necesidade de rectificar en función do erro.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

8

Título da UDUD

Relojes del mundo

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA2.2 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Elexir unha estratexia para resolver un
problema de forma pautada.

CA2.3 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter unha solución dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

CA2.4 - Demostrar a corrección matemática das
solucións dun problema e a súa coherencia no
contexto exposto.

Ser capaz de demostrar como se realiza a
solución dun problema.

CA2.5 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Pode relacionar os seus coñecementos
matemáticos coas súas experiencias
propias.

CA2.6 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñece varias conexións entre as
matemáticas e a vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe.

Recoñece o vocabulario matemático
básico.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.2 - Interpretar, de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá, comprendendo as
preguntas expostas a través de diferentes
estratexias ou ferramentas, incluídas as
tecnolóxicas.

Interpreta os problemas da vida cotiá e as
preguntas expostas.

CA5.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Recoñece varias estratexias para resolver
un mesmo problema.

CA5.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obtén unha solución a un problema
mediante unha estratexia coñecida.

CA5.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe.

 Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá

TI 50

CA2.1 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Participar nas tarefas, asumindo e
respetando as responsabilidades
individuais e colectivas.

CA2.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Pode explicar sen problema os passos
seguidos na resolución dun problema.

CA5.1 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo de maneira activa e
respetuosa.

CA5.5 - Dar exemplos de problemas sobre situacións
cotiás que se resolven matematicamente.

Recoñece problemas cotiás que teñen
solución mediante o uso das
matemáticas.

CA5.6 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñece varias conexións entre as
matemáticas e a vida cotiá.

CA5.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explica os pasos a seguir na resolución
dun problema.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pide axuda só cando é necesario.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo de maneira activa e
respetuosa.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Recoñece varias conexións entre as
matemáticas e a vida cotiá.

CA6.7 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñece algunha conexión entre as
matemáticas e a vida cotiá.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Magnitude

- Identificación, ordenación, clasificación e uso das unidades de medida do tempo (ano, estación, mes, semana, día,
hora e minuto) en situacións cotiás e da contorna, con determinación da duración dos períodos de tempo e a
medida máis adecuada.

- Lectura da hora en reloxos analóxicos e dixitais de forma contextualizada para planificar, regular, coñecer a
duración, inicio ou finalización dun suceso.

- Estimación e relacións

- Experimentación, comparación, ordenación, composición, descomposición e expresión das equivalencias entre
quilo, medio quilo e cuarto quilo ou entre litro, medio litro e cuarto litro.

- Utilización das medidas de tempo (minutos e segundos) na planificación do traballo, no relato das experiencias
persoais e na xestión das emocións: tempo de espera, tempo de calma, quendas de intervención¿

- Organización e análise de datos

- Estratexias guiadas de recollida e reconto de datos cualitativos ou cuantitativos discretos da vida cotiá, análise,
clasificación e organización destes, interpretación da frecuencia absoluta e representación con gráficas sinxelas
para comunicalos: pictogramas, gráficas de barras e histogramas.

- Extracción e interpretación de información relacionada co contexto familiar e próximo a través da lectura individual
e en equipos de gráficos estatísticos (pictogramas, diagramas de barras, histogramas); uso desa información na
resolución de problemas.

- Formulación en equipo, a partir de modelos, de problemas relacionados co contexto próximo nos que interveña a
lectura, interpretación ou representación de gráficas e táboas de datos.

- Incerteza

- Utilización de expresións como seguro, posible e imposible na valoración de resultados de experiencias lúdicas ou
cotiás nas que intervén o azar.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital, impreso e manipulativo como adestramento da perseveranza,
confianza nas propias posibilidades e a superación persoal.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

13/01/2023 09:22:12 Páxina 38de21



9

Título da UDUD

Las ballenas

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.2 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Recoñece diferentes estratexias para
resolver un problema.

CA2.3 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obtén unha solución a un problema
seguindo unha estratexia coñecida.

CA2.4 - Demostrar a corrección matemática das
solucións dun problema e a súa coherencia no
contexto exposto.

Demostra as correccións matemáticas
nas solucións dos problemas.

CA2.6 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñece varias conexións entre as
matemáticas e a vida cotiá.

CA2.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe.

Recoñece a linguaxe matemática sinxela
presente no día a día.

CA2.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explica os pasos a seguir na realización
dun problema.

TI 40

CA2.1 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respetando as
responsabilidades individuais e colectivas.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pide axuda só cando é necesario.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo de maneira activa e
respetuosa.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realiza conexións entre os elementos
matemáticos e os seus propios
coñecementos.

CA6.7 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñece varias conexións entre as
matemáticas e a vida cotiá.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Magnitude
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Contidos

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos elementos do medio (lonxitude, masa,
capacidade, temperatura e tempos) mediante a observación da realidade próxima.

- Recoñecemento de unidades non convencionais e convencionais (km, m, cm, mm; kg, g; l) para realizar medicións
adecuadas en situacións cotiás.

- Medición

- Estratexias para realizar medicións con instrumentos e unidades non convencionais (repetición dunha unidade, uso
de cuadrículas e materiais manipulativos) e convencionais.

- Resolución de problemas, de forma individual e en equipo, que impliquen a realización de medicións convencionais
e non convencionais no contexto escolar: selección e uso do instrumento adecuado (regra, cinta métrica, balanzas,
reloxo analóxico e dixital), elección das unidades máis apropiadas, medición con precisión, contraste dos
resultados e expresión correcta das unidades, con control e explicación do proceso seguido.

- Estimación e relacións

- Estratexias de comparación e ordenación de medidas da mesma magnitude (km, m, cm, mm; kg, g; l, mes,
semana, día, hora, minuto) e aplicación de equivalencias entre unidades para resolver problemas da vida cotiá de
maneira individual e en equipo que impliquen a conversión en unidades máis pequenas.

- Estratexias de estimación de medidas (de lonxitude, masa, capacidade, tempo e temperatura) por comparación
con unidades de medida coñecidas convencionais e non convencionais para aplicar en contextos habituais, con
contraste dos resultados e análises da desviación como parte do proceso de aprendizaxe.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

10

Título da UDUD

Arte y arquitectura

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA3.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Recoñecer e representar esquemas ou
diagramas dun problema.

CA3.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Coñece diferentes estratexias para
resolver un mesmo problema.

CA3.5 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Conecta os elementos matemáticos cos
seus coñecementos propios.

CA3.6 - Interpretar situacións en contextos diversos,
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñece varias conexións entre as
matemáticas e a vida cotiá.

CA3.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo un vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe

Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá .

CA3.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explica os pasos seguidos na resolución
dun problema.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter unha solución a un problema
seguindo unha estratexia coñecida.

TI 30

CA3.1 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Participa na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as
responsabilidades individuais e colectivas.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pide axuda só cando é necesario.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo de maneira activa e
respetuosa.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Conecta os seus coñecementos propios
cos elementos matemáticos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización e sistemas de representación.

- Interpretación, descrición e representación da posición relativa de obxectos no espazo con vocabulario xeométrico
adecuado (paralelo, perpendicular, oblicuo, dereita, esquerda).

- Descrición verbal e interpretación de información sobre movementos de obxectos e outros elementos do contexto,
con relación a un mesmo ou a outros puntos de referencia con vocabulario xeométrico adecuado.

- Interpretación, descrición e elaboración de itinerarios en planos e maquetas sinxelas en soportes físicos a partir do
espazo vivenciado e representación con estratexias persoais e contrastadas en equipo.

- Movementos e transformacións
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Contidos

- Identificación de figuras mediante simetrías en situacións da vida cotiá.

- Xeración de figuras a partir de simetrías dun patrón inicial.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Resolución e formulación de problemas da vida cotiá que impliquen o uso de estratexias variadas para o cálculo de
perímetros de figuras planas, contraste de estratexias e resultados.

- Recoñecemento de relacións xeométricas na linguaxe oral e escrita, contextos lúdicos, artísticos, científicos,
técnicos e en calquera outro ámbito da vida cotiá.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá a partir dun proceso pautado de modelización con debuxos, esquemas,
diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para interpretar o enunciado, recoñecer os datos
útiles, elaborar e contrastar hipóteses, buscar o plan de acción, perseverar na solución, simbolizar e realizar os
cálculos, comprobar solucións e expresar clara e correctamente o resultado.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

11

Título da UDUD

Rodeados de geometría

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Producir esquemas ou diagramas na
resolución dun problema.

CA3.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Recoñecer varias estratexias para
resolver un problema.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Automatizar situacións sinxelas da vida cotiá
que se realicen paso a paso ou sigan unha rutina
utilizando de forma pautada principios básicos do
pensamento computacional.

Recoñecer os principios básicos do
pensamento computacional.

CA3.5 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Relaciona os elementos matemáticos cos
seus coñecementos e experiencias
propios.

CA3.6 - Interpretar situacións en contextos diversos,
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñece varias conexións entre as
matemáticas e a vida cotiá.

CA3.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo un vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe

Distingue e recoñece a linguaxe
matemática sinxela presente na vida
cotiá.

CA3.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explica os pasos seguidos na resolución
dun problema.

CA4.6 - Automatizar situacións sinxelas da vida cotiá
que se realicen paso a paso ou sigan unha rutina
utilizando de forma pautada principios básicos do
pensamento computacional.

Recoñecer os principios básicos do
pensamento computacional.

TI 35

CA3.1 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Participa na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as
responsabilidades individuais e colectivas.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obtén unha solución dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pide axuda só cando é necesario.

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mostra unha actitude positiva nas tarefas,
destacando no esforzo e na flexibilidade.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo de maneira activa e
respetuosa.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Relaciona os seus coñecementos propios
cos diferentes elementos matemáticos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Interpretación e elaboración de mensaxes e descricións que supoñan a identificación e clasificación de figuras
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Contidos

- xeométricas (triángulos, cuadriláteros, círculos), dos seus elementos (lados, vértices, ángulos) e propiedades en
obxectos e imaxes da súa contorna.

- Exploración individual e en equipo de propiedades de figuras xeométricas de dúas e tres dimensións mediante
materiais manipulables (cuadrículas, xeoplanos, policubos, bloques xeométricos, organicubos, katamino,
crebacabezas xeométricos, tangram¿) para buscar regularidades, comparalas e clasificalas con criterios sinxelos
con explicación do proceso.

- Estratexias e técnicas de construción de figuras xeométricas de dúas dimensións por composición e
descomposición, mediante materiais manipulables e a regra, con explicación do proceso.

- Movementos e transformacións

- Identificación de figuras mediante simetrías en situacións da vida cotiá.

- Xeración de figuras a partir de simetrías dun patrón inicial.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Resolución e formulación de problemas da vida cotiá que impliquen o uso de estratexias variadas para o cálculo de
perímetros de figuras planas, contraste de estratexias e resultados.

- Recoñecemento de relacións xeométricas na linguaxe oral e escrita, contextos lúdicos, artísticos, científicos,
técnicos e en calquera outro ámbito da vida cotiá.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá a partir dun proceso pautado de modelización con debuxos, esquemas,
diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para interpretar o enunciado, recoñecer os datos
útiles, elaborar e contrastar hipóteses, buscar o plan de acción, perseverar na solución, simbolizar e realizar os
cálculos, comprobar solucións e expresar clara e correctamente o resultado.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

12

Título da UDUD

Edificios singulares

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.6 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

Recoñece nas conxecturas matemáticas
sinxelas algúns patróns, propiedades e
relacións.

CA3.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Representa esquemas ou diagramas na
resolución de problemas.

CA3.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Recoñece varias estratexias para resolver
un problema.

CA3.5 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Relaciona os seus coñecementos propios
cos elementos matemáticos.

CA3.6 - Interpretar situacións en contextos diversos,
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñece varias conexións entre as
matemáticas e a vida cotiá.

CA3.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo un vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe

Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá.

CA3.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explica os pasos seguidos na resolución
dun problema de maneira correcta.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obtén unha solución dun problema
seguindo unha estratexia coñecida.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Relaciona os seus coñecementos propios
cos elementos matemáticos.

TI 30

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas no proceso de resolución de problemas.

Sabe o funcionamento básico da
calculadora (sumas, restas, multiplicación
e división).

CA3.1 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Participa na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as
responsabilidades individuais e colectivas.

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas no proceso de resolución de problemas.

Sabe o funcionamento básico da
calculadora (sumas, restas, multiplicación
e división).

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Pide axuda só cando é necesario.

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mostra actitudes positivas ante novos
retos matemáticos tales como o esforzo e
a flexibilidade.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballa en equipo de maneira activa e
respetuosa.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Uso de calculadora como recurso para verificar os resultados de operacións realizadas en problemas, unha vez
establecida a idoneidade do proceso.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Interpretación e elaboración de mensaxes e descricións que supoñan a identificación e clasificación de figuras
xeométricas (triángulos, cuadriláteros, círculos), dos seus elementos (lados, vértices, ángulos) e propiedades en
obxectos e imaxes da súa contorna.

- Identificación e clasificación de corpos xeométricos (cubos, prismas e pirámides) en obxectos e imaxes da súa
contorna, explicación do proceso seguido e demostrando curiosidade por descubrir relacións.

- Exploración individual e en equipo de propiedades de figuras xeométricas de dúas e tres dimensións mediante
materiais manipulables (cuadrículas, xeoplanos, policubos, bloques xeométricos, organicubos, katamino,
crebacabezas xeométricos, tangram¿) para buscar regularidades, comparalas e clasificalas con criterios sinxelos
con explicación do proceso.

- Estratexias e técnicas de construción de figuras xeométricas de dúas dimensións por composición e
descomposición, mediante materiais manipulables e a regra, con explicación do proceso.

- Movementos e transformacións

- Identificación de figuras mediante simetrías en situacións da vida cotiá.

- Xeración de figuras a partir de simetrías dun patrón inicial.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Resolución e formulación de problemas da vida cotiá que impliquen o uso de estratexias variadas para o cálculo de
perímetros de figuras planas, contraste de estratexias e resultados.

- Recoñecemento de relacións xeométricas na linguaxe oral e escrita, contextos lúdicos, artísticos, científicos,
técnicos e en calquera outro ámbito da vida cotiá.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá a partir dun proceso pautado de modelización con debuxos, esquemas,
diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para interpretar o enunciado, recoñecer os datos
útiles, elaborar e contrastar hipóteses, buscar o plan de acción, perseverar na solución, simbolizar e realizar os
cálculos, comprobar solucións e expresar clara e correctamente o resultado.

- Pensamento computacional

- Interpretación de algoritmos sinxelos en situacións cotiás (rutinas diarias, instrucións por pasos ou fases
ordenadas) mediante estratexias sinxelas persoais ou modeladas.

- Representación de situacións con secuencias de instrucións ou algoritmos sinxelos.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.
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Contidos

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Dado que os contidos traballados illadamente están desprovistos de significado imos proporcionarlle ao alumnado
situacións complexas, como complexa é a realidade, situacións que involucren varios ámbitos do saber: o mercado,
os experimentos, as festas, a arte, os deportes e as viaxes permiten unha variedade rica e diversa de situacións de
aprendizaxe nas que o alumnado constrúe significativamente os coñecementos que serán as ferramentas que lle
permitan resolver interrogantes e problemas.

O enfoque globalizador e activo vai responder mellor á diversidade da aula contemplada dende unha perspectiva
socioemocional  e  de  xénero;  así  axudámoslle  a  aumentar  a  súa autoconfianza e  perseveranza.  Van aparecer
momentos de bloqueo e estrés, sabémolo; buscamos xustamente que o noso alumnado aprenda a manexalos e
manteña unha actitude positiva, crítica e creativa valorando o erro como fonte de aprendizaxe.

A interacción é fundamental na aprendizaxe das matemáticas. As estruturas, estratexias e dinámicas de aprendizaxe
cooperativa propician a resolución conxunta de tarefas e problemas, potencian a atención á diversidade, a inclusión,
a igualdade e, en definitiva, a convivencia. As propostas en equipo brindan a oportunidade de intercambio entre o
alumnado, permiten a diversidade de ideas e propostas, favorecen clarificar tarefas, discutir plans, chegar a acordos
e consensos, analizar producións... Promoven reflexionar e compartir diferentes maneiras de resolver permitindo
aproximarse cada vez máis a un proceso eficaz.

A vivencia,  manipulación,  representación e abstracción son procesos imprescindibles en calquera situación de
aprendizaxe; van poñerse en marcha nas situacións arriba sinaladas, situacións contextualizadas, cheas de sentido
nas que están presente a exploración e a investigación e nas que é imprescindible responder a unha pregunta,
solucionar un reto, lograr unha construción, representar unha vivencia, resolver problemas...

A resolución de problemas xunto ás destrezas emocionais van da man en cada unidade. O problema representa un
desafío para o alumnado, permite que faga uso dos seus coñecementos previos, que incorpore datos de outras áreas,
que elabore novos coñecementos ou modifique os adquiridos. O problema supón comprometerse cunha solución,
tomar decisións, indagar, explorar, analizar, seleccionar procedementos adecuados, sentir satisfacción por chegar a
resultados. Implica procesos variados de interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación  de  hipóteses  de  resolución  e  proposta  de  plan,  contraste  e  argumentación  de  puntos  de  vista,
simbolización, elaboración e expresión da solución, verificación e idoneidade dos resultados obtidos, e interpretación
en contexto, expresión de forma ordenada e explicación do proceso seguido. Na resolución de problemas teñen lugar
a lectura, reflexión, planificación, establecemento de estratexias, revisión, comunicación, xustificación e modificación
de plan se cumprise. A resolución de problemas permítelle ao alumnado planificar o proceso realizando preguntas
apropiadas tales como: que quero descubrir?, que sei ?, que hipótese fago?, como podo facer para descubrir o que
desexo?, os resultados relaciónanse coas hipóteses?, está ben expresado o resultado?, ten sentido a solución?,
podería telo resolto doutro xeito?, podo aplicar o proceso a problemas similares? Na resolución de problemas entran
en xogo unha serie de aspectos metacognitivos e emocionais: autorregulación do proceso, expresión, xestión e
autocontrol emocional que non podemos esquecer.

O profesorado vai ser mediador e guía e permitiralle ao alumnado explorar e investigar, fomentando a interacción
coas  compañeiras  e  cos  compañeiros,  así  como  o  enfrontamento  dos  retos  sen  ansiedade.  Facilitará  o
desenvolvemento competencial do alumnado atendendo á diversidade e personalizando os procesos de construción
de aprendizaxe. A situacións propostas a exploración e o xogo que espertan sempre o interese do alumnado.
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Máis alá da planificación dos tempos, espazos, agrupamentos e outros recursos iniciais, o profesorado, na interacción
co grupo adapta cada un destes elementos segundo se requira na dinámica da aula ampliando ou modificando
tempos necesarios para investigar, tentar estratexias, equivocarse, volver tentar, contrastar, validar procesos e
aplicar a nova aprendizaxe a outras situacións contextualizadas.

É moi importante ir fixando uns hábitos de traballo, fundamentais ao longo de todo o curso: organizar o traballo e o
tempo, ter á man o material necesario (material manipulativo, ordenador, calculadora, gráficos )
Os grupos de traballo en equipos serán heteroxéneos, mixtos e diversos. Aplicaranse dinámicas para a mellora do
ambiente de clase e a cohesión de grupo e periodicamente actividades relacionadas coa valoración do funcionamento
dos equipos, a rotación de cargos, a elaboración e revisións dos plans de grupo ou cadernos de equipo, etc.

a) Organización dos espazos e recursos
Aula
Necesitamos dotar á aula dun espazo (andeis, mesas ...) no que poidamos expoñer e gardar os materias necesarios e
accesibles ao alumando.
Precisaremos un espazo na parede á altura do alumnado,  para representar  de xeito gráfico,  grande,  visible  e
accesible para todas e todos e dun reloxo/cronómetro dixital para que aprendamos a organizarnos no tempo.
Agrupamentos.
A aula estará organizada para o traballo en equipo coas mesas colocadas en grupos de catro. Nos debates buscarase
unha colocación en U ou en asemblea.

b) Organización dos tempos e secuencia proposta
Lentamente e de forma progresiva imos creando situacións que lle permitan ao alumnado organizar e controlar as
súas tarefas con maior autonomía. Buscamos unha secuencia de actividades e unha temporalización das mesmas
que permita facer partícipe ao alumnado das decisións relativas ao tempo e no que adaptamos estratexias e recursos
de cada unha das tarefas, que ten en conta tanto o conxunto do grupo como os alumnos e alumnas que requiran
unha atención específica. Clarificarase de xeito visual e gráfico como se van realizar as actividades e a forma de
organizarse para saber que facer antes e despois, como desenvolverse no espazo libremente, respectando o traballo
e as decisións das e dos demais, e onde atopar o material que cada actividade esixe.

c) Pautas de emprego do material manipulativo:
A manipulación implica o emprego de material, e neste sentido, é preciso realizar unha serie de consideracións
metodolóxicas de cara a facer un bo uso do mesmo:
- O material presentarase para o seu coñecemento e exploración propoñendo actividades libres, que favorecen o
coñecemento paulatino das súas cualidades: tamaño, textura, cheiro...
- Esa experimentación libre permitirá facer conxecturas sobre o seu posible uso e utilidades.
- Posteriormente realizaranse actividades e xogos semidirixidos orientados a unha experiementación máis profunda
encamiñada ao obxectivo do seu uso.
- Unha vez pasadas as fases anteriores, o material pode ser usado de xeito convencional co fin de xerar coñecemento
no alumnado e favorecer a comprensión dos distintos conceptos matemáticos.

Con periodicidade realizaremos, en asemblea, autoavaliación, coavaliación e posta en común, onde trataremos
aspectos como:
o Que aprendín?
o Que me resultou máis difícil e teño que mellorar?
o Como me sentín? Que foi o que máis me gustou?
o Como foi a relación coas miñas compañeiras e compañeiros?
o Realizamos ben a tarefa en equipo, organizámonos ben? ...
o Podo axudar? Deixo que me axuden?

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material manipulativo convencional: tangram,cubos,...
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Material manipulativo non convencional: tapóns, pedras,...

Material de medidas convencionais: balanzas, básculas,...

Material de refugallo: bolsas, botellas,..

Cartos: moedas e billetes.

Recursos tecnolóxicos e dixitais: calculadora, robot, tablet,..

Outros recursos: planos, folletos,...

O currículo da área de matemáticas fai  numerosas referencias á manipulación e ao emprego de material  para
favorecer a comprensión dos distintos contidos que veñen reflectidos nel, polo tanto, o propio texto xa nos dá unha
idea dos que deben ser empregados.

Nesta programación formúlase a clasificación anterior que pretende organizar os distintos recursos e materiais que
empregaremos,  se  ben  non  pode  ser  considerada  unha  lista  pechada,  xa  que  ao  longo  do  curso  poden  ser
incorporados outros recursos ou materiais que faciliten a aprendizaxe.

É preciso puntualizar  que o emprego de material  non é un fin  en si  mesmo e non garante a  consecución dos
obxectivos, esixe dunha planificación e secuenciación ás que xa se fixo referencia no apartado anterior.

O emprego do material require dunhas pautas para o seu uso e conservación, deberán ser asumidas e respectadas
por todo o alumnado e o seu cumprimento será responsabilidade individual de cada persoa, se ben o reparto e
recollida do mesmo estará incluído dentro dos roles dos equipos de traballo.

A distribución e colocación do material na aula favorecerá a accesibilidade para todo o alumnado, de tal xeito que lle
resulte sinxelo collelo cando sexa necesario.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación é un proceso de toma de decisións durante o cal se recolle información, debe formar parte dos procesos
de aprendizaxe e ensino e ser reguladora e autorreguladora da aprendizaxe.
Neste senso a avaliación inicial debe recoller información relevante do alumnado para poder axustar e desenvolver a
programación acorde coas súas características, unha aprendizaxe matemática significativa e unha contribución
adecuada  ao  desenvolvemento  das  competencias.  Nesta  área,  esta  avaliación  inicial  deberá  permitir  obter
información sobre o desenvolvemento da capacidade do alumnado para actuar en situacións matemáticas diversas
poñendo en funcionamento coñecementos, habilidades, destrezas, valores e actitudes.
A avaliación inicial debe ter dous grandes momentos: un a comezo de curso e outro ao comezo de cada unidade.
Ao  comezo  de  curso  é  moi  importante  para  definir  cal  será  o  proceso  educativo  que  programaremos  e
desenvolveremos nesa aula en concreto. A recollida de información é un paso fundamental, pois, en función deses
datos tomaranse unhas decisións ou outras.
Cómpre saber que sabe e sabe facer o alumnado, mais tamén a súa motivación, a atención, os intereses, o estilo de
aprendizaxe, o modo de aproximación aos recursos, as emocións ante as matemáticas, como traballa en equipo
(aceptación de roles, participación, responsabilidade, resolución de conflitos, ...).
Así, a avaliación inicial ao comezo de curso terá unhas funcións concretas:
- Achegar información sobre o contexto escolar do grupo: profesorado, recursos, posibilidades de interacción con
otros grupos, coordinación, medidas de atención, métodos,...
- Obter datos relacionados co entorno socio-familiar do alumnado que poidan incidir no seu desenvolvemento escolar.
- Definir concretamente a intervención educativa a desenvolver priorizando aqueles aspectos que se amosaron
deficitarios
- Concretar estratexias de aprendizaxe que permitan unha intervención máis eficaz, ademais de servir de referente
para contrastar os avances que se vaian obtendo ao longo dos procesos de aprendizaxe e ensino desenvolvidos.

Ao comezo de cada unidade ou proposta de traballo haberá de realizarse unha avaliación inicial durante a cal serán
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detectadas as ideas, as crenzas, as actitudes, os coñecementos, o control dos procesos matemáticos previos, ... de
cara a establecer un adecuado proceso de aprendizaxe significativa.
No proceso de recollida de información e a súa triangulación (entre instrumentos, momentos e/ou persoas), sexa cal
sexa o tipo de avaliación inicial que abordemos, contarase con diferentes e variados instrumentos, situacións e
procedementos para poder atender á diversidade sen priorizar nunca unha única opción. Usaranse procedementos
como a observación, análise de producións do alumnado, intercambios orais-debates-entrevistas, probas escritas e
cuestionarios. Respecto dos instrumentos empregaranse os de rexistro (listas de cotexo, listas de control, escadas de
valoración, diarios, anecdotarios, rexistro de incidencias,...) e outros que permitan indicar os item ou aspectos a ter
presentes xunto coa súa valoración (rúbricas e guías de observación). Tamén se terán en conta datos procedentes de
autoavaliación e a coavaliación.
Ao comezo de curso será de interese avaliar neste nivel:
- A participación en equipo para resolver situacións matemáticas.
- A identificación das emocións básicas en situacións matemáticas
- O uso de materiais que lle permitan resolver situacións problemáticas sinxelas.
- O recoñecemento de conceptos básicos matemáticos, operacións e interpretación de gráficos, táboas e figuras
elementais
- A realización de conxecturas matemáticas a partir de casos concretos da vida diaria.
- A explicación das afirmacións e procesos matemáticos seguidos en situacións contextualizadas
- A expresión oral comprensible da percepción dun proceso matemático simple.
- A interacción co equipo para desenvolver e resolver situacións matemáticas
- Identificación de conceptos matemáticos en situacións variadas e cos significados que corresponda a cada situación
- A identificación de números, magnitudes, figuras... implicados en situacións cotiás famiiares e escolares.
- A exemplificación de aspectos matemáticos elementais en situacións cotiás.
- O uso de representacións con materiais concretos, debuxos, ... para expresar unha idea matemática
- O uso guiado dalgunha ferramenta tecnolóxica en situación contextualizadas

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

5

UD 3

5

UD 4

5

UD 5

7

UD 6

7

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

12

UD 10

12

Proba
escrita 65 60 60 50 60 60 70 50 60 70

Táboa de
indicadores 35 40 40 50 40 40 30 50 40 30

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

13

UD 12

13

Total

100

Proba
escrita 65 70 63

Táboa de
indicadores 35 30 37

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes o grao de adquisición das
competencias, o logro dos obxectivos da etapa e os criterios de avaliación. No caso de alumnado con adaptación
curricular, os referentes serán os incluídos na devandita adaptación.

Criterios de cualificación:
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No tocante á calificación dos trimestres, a nota extraerase da media ponderada obtida entre as calificacións das
Unidades didácticas que compoñen o trimestre. Para calificar cada Unidade didáctica, utilizaremos diferentes táboas
de indicadores.  Para  cubrilas,  empregaremos instrumentos  de  avaliación  como portfolios,  traballos  en  grupo,
individuais, realización de experimentos, de proxectos... Na derradeira UD de cada trimestre, un dos CA traballados
será avaliado a través dunha proba escrita. 3º de EP será o primeiro curso onde levaremos a cabo este tipo de
probas, polo que terán un carcater moi simple. Empregaremos actividades de completar enunciados ou de relacionar
elementos, pero en non comezaremos a cualificar con preguntas abertas de resposta libre ata o vindeiro curso.

No caso de obter un número decimal aplicaremos a seguinte equivalencia coas décimas:
* 1,2,3.4 décimas: o número enteiro quedaría como está (por exemplo: 6,3=6).
* 5,6,7,8,9 décimas: ao número enteiro se lle engade 1 unidade (por exemplo: 6,6=7)
A nota final, ao tratarse dunha avaliación continua, será a obtida no terceiro trimestre.

Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde de 25 de xaneiro de 2022, a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores recupéranse avaliacións anteriores, de ser o caso.
Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa , poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese alumno en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade.

6. Medidas de atención á diversidade

Para atender á diversidade optamos por un modelo inclusivo, o Deseño Universal de Aprendizaxe (DUA), permitirá a
posibilidade de flexibilizar o currículo xeral e convertelo en real e adaptado ás características da aula (flexibilización
que abrangue flexibilidade e variedade en obxectivos, métodos, materiais e avaliación). A pretensión é eliminar os
atrancos físicos, sensoriais, afectivos e cognitivos para o acceso, aprendizaxe e participación que poida amosar o
alumnado na área. Trátase de actuar sobre o contorno do alumnado para que non sexa discapacitante ou limitante
(flexibilizar e variar tempos, espazos, materiais, linguaxes, niveis, organizacións, materiais, accesos e agrupamentos).
Como non todo o alumnado procesa a información de igual xeito optarase por unha presentación con formatos e
soportes diferentes que se acomoden ás diferentes percepcións (visual, auditiva, táctil...), comprensións, niveis de
abstracción, monitoreo do progreso, intereses e tipos de linguaxe.
Tamén, neste mesmo senso, favoreceranse diversas maneiras de expresar o aprendido, as diferente linguaxes, serán
elementos fundamentais a ter en conta xunto con estratexias diversificadas para as función executivas.
Favorecerase a accesibilidade ao material, evitándose a sobreestimulación e as distraccións innecesarias.
Promoverase a aprendizaxe entre iguais e a aprendizaxe en equipos cooperativos.
Deseñaranse actividades  multinivel  que permitan o  traballo  conxunto  de todo o  alumnado compartindo unha
experiencia común, mais adaptada ao seu nivel e á súa capacidade de abstracción. Estas actividades deben estar
inseridas en situacións de aprendizaxe,  proxectos ou propostas integradas que posibiliten a contextualización
necesaria.
As avaliacións inicial, do proceso e final tamén atenderán á diversidade tanto nos instrumentos de recollida de datos
(que deberán ter variedade), como nos tempos (que serán flexibles en función do alumnado e o seu ritmo) e nos
procedementos e instrumentos de rexistro de datos. Deberase tamén ter presentes as necesarias autoavaliacións e
coavaliacións.
Ademais convén utilizar procesos de aprendizaxe acordes coa grao de madurez, flexibilizar opcións algorítmicas para
permitir  que o alumnado poida facelo co seu propio sistema de procesamento, facilitar diferentes fórmulas de
resolución, proporcionar fórmulas diversas para relacionar os diferentes aspectos matemáticos e unilos ao contexto
real. Trátase de potenciar habilidades e destrezas que leven ao coñecemento de diferentes formas de abordar as
solucións matemáticas potenciando a investigación.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión de
lectura X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade X X X X X X X X

ET.6 - Espírito científico X X X X X X X X

ET.7 - Espírito do
emprendemento X X X X X X X X

ET.8 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X X X X X

ET.9 - Educación para a paz X X X X X X X X

ET.10 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X X X X X

ET.11 - Educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Comprensión de
lectura X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade X X X X

ET.6 - Espírito científico X X X X

ET.7 - Espírito do
emprendemento X X X X

ET.8 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X
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UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.9 - Educación para a paz X X X X

ET.10 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X

ET.11 - Educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X X X X

Observacións:
As unidades didácticas formuladas van máis aló dunha secuenciación de contidos matemáticos, recollen temas
que contextualizan a área coa vida cotiá, o que facilita a abordaxe dos elementos transversais.
Por  outro  lado,  moitos  dos  instrumentos  de  avaliación  foron  seleccionados  para  amosar  a  adquisición  da
competencia matemática, implicando directamente a outras competencias, como a lingüística.

Hai cinco temas transversais que están presentes en todas as unidades didácticas. O enfoque de xénero que se
formula nesta programación, así como a proposta de traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos implica
que a igualdade entre mulleres e homes estea presente no día a día da aula. Por outro lado, a resolución de
problemas leva implícita  o  traballo  da comprensión lectora,  e  a  explicación do proceso de resolución dos
mesmos, a expresión oral e escrita, polo que son tratados en todas as unidades.
Por último, empregaranse o fomento da creatividade para a creación e resolución de retos e problemas, e o
espírito  científico  propio  da  área  para  evitar  en  todo  momento  a  reprodución  de  fórmulas  ou  procesos
memorizados sen comprensión previa.

O resto de temas transversais teñen presenza en, alo menos, dúas unidades propostas, aproveitando a temática
elixida para o seu tratamento.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Saída polo casco de BetanzosVisita ao casco histórico

Coñecer o mercado.Visita ao mercado

Saída visitandos os muíños.Roteiro da auga

Observacións:
As actividades complementarias plantexadas buscan proporcionar ao alumnado unhas aprendizaxes vivenciadas,
empregando recursos non tan habituais. Resulta fundamental a planificación de actividades complementarias
para consolidar os contidos traballados ao longo do curso.
O feito de realizar actividades fora do entorno habitual de aprendizaxe ou mesmo con outras persoas implicadas,
resulta moi motivante para o alumnado e serve de catalizador para a consolidación destas aprendizaxes.

13/01/2023 09:22:19 Páxina 38de36



8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

-Porcentaxe de alumnado que acada unha valoración positiva na materia de matemáticas. Indicador de logro: 75%
do alumnado debe ter avaliación positiva.
- Porcentaxe de alumnado que o curso pasado suspendera a materia de matemáticas e que este curso acadou unha
valoración positiva. Indicador de logro:50% do alumnado debe ter avaliación positiva.
- Porcentaxe de diminución de conflitos producidos con respecto á 1ª avaliación. Indicador de logro: 50% para a 2ª
avaliación e 70% para a 3ª avaliación.
- Metodoloxía: porcentaxe de sesións con actividades de aula de traballo cooperativo e colaborativo. Indicador de
logro: 70%

 - Uso de material manipulativo para introducir novos contidos (Escala de 1 a 4)

- Utilización de recursos e estratexias multinivel adaptadas ao alumnado e á súa diversidade (Escala de 1 a 4)

- Contextualización dos contidos matemáticos na vida cotiá.

-Fomento do emprego de linguaxe matemática axeitada. (Escala de 1 a 4)

- Valoración e emprego das interrogantes formuladas polo alumnado para xerar aprendizaxe.

- Emprego de instrumentos de avaliación adaptados á diversidade (Escala de 1 a 4)

- Número de instrumentos de avaliación empregados. Indicador de logro: polo menos emprega 5.

- Porcentaxe de alumnado que supera cada un dos diferentes instrumentos de avaliación empregados. Instrumentos
de avaliación: polo menos o 65% do alumnado supera cada un dos tipos de instrumentos de avaliación empregados.

Naqueles indicadores nos que se emprega a escala de 1 a 4, no que o 1 será o valor mínimo e o 4 será o valor
máximo.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Avaliaremos  trimestralmente  a  temporalización  prevista  na  programación.  No  caso  de  non  cumprir  esta
temporalización, analizaremos as posibles causas e proporemos as medidas correctoras necesarias para acadar a
temporalización prevista na seguinte avaliación ou, se estamos na última avaliación, para incluír as modificacións
necesarias na programación do vindeiro curso.
Dentro  das  razóns  reais  que  deberemos  analizar  para  saber  o  porqué  non  somos  capaces  de  manter  a
temporalización prevista, son, entre outros, os seguintes:

- Número e duración das actividades propostas.
- Nivel de dificultade das actividades propostas.
- Interese e motivación do alumnado
-Tipo de actividades propostas.
- Existencia de efemérides.
- Medidas de atención á diversidade previstas.
- Participación en programas externos.
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- Metodoloxía que se aplica.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente Programación Didáctica (PD) está enmarcada no "Decreto 155/2022 polo que se establece a ordenación e
o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia" e o seu obxectivo é desenvolver e adaptar á
realidade deste centro os preceptos neste recollidos.

Nese senso, neste apartado esta programación remítese en primeira instancia ao reflictido na propia Introdución do
Decreto na área e materia de Música e Danza, a cal, como se pode comprobar organízase arredor de dous eixes
respectivamente:
-percepción e análise
-creación e interpretación

Neste centro, dado o contexto do alto número de alumnado procedente doutras rexións e doutros países, e, en
moitas ocasións de incorporación tardía,  tanto nun eixe coma no outro farase especial  fincapé no traballo das
diferentes manifestacións artísticas musicais e da danza do mundo como fonte de variedade e riqueza cultural,
artística e social, con especial relevancia daquelas procedentes das rexións e/ou países do alumnado inmigrante, de
sorte que esta materia exerza de axente solidario e cohesionador social.

Cada unha das 4 Unidades Didácticas (UD) que conforman esta PD está concibida para inculcarlle o alumnado a
importancia de que o relevante non é o bonito ou feo que sexa o traballo realizado ou o seu valor artístico, senón que
este sexa quen de adquirir técnicas e procedementos acordes á súa idade. A tal fin, a capacidade perceptiva, a
observación, a habilidade manual e motriz e a sensibilidade ante calquera manifestación musical ou da danza debe
ser  potenciada.  Daremos especial  importancia  a  dotar  dunhas técnicas  axeitadas para que o  alumnado saiba
expresarse mediante a música e o corpo como outros medios de expresión e comunicación.

Esta PD está planificada de xeito que 3 das UD teñen unha temporalización de carácter trimestral, mentres que a 4ª
UD viaxará o longo de todo o curso ao aparecer nos 3 trimestres, complementando as anteriores.

Nesta PD, na súa estimación do cambio de etapa a experimentar polo alumnado de 1º primaria, contempla este nivel
como esa transición á primaria, especialmente no 1º trimestre. Nese senso, outro dos obxectivos chave desta será o
traballo e desenvolvemento psicomotor, con especial fincapé na motricidade fina.

Por último, tendo en conta o difícil contexto COVID, e en coordinación co Departamento de Orientación (DO) deste
centro no seu Plan de Benestar Emocional esta PD pretende, ademais, facilitar ao alumnado ferramentas para a súa
resiliencia; e que mellor que facelo a través do Coro das Emocións, proxecto no que está inmerso o centro como
centro diplomado en Educación Emocional.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas musicais e
dancísticas  de  diferentes  xéneros,  estilos,
épocas e culturas, a través da recepción activa,
para desenvolver a curiosidade, a sensibilidade,
o  pensamento  crít ico  e  o  respecto  pola
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2

OBX2  -  Recoñecer  os  elementos  básicos
específicos  da  linguaxe  musical,  a  través  da
percepción  e  da  anál ise  de  di ferentes
fragmentos e obras, para chegar á comprensión
das  diferentes  manifestacións  culturais  e
artísticas.

2-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas musicais e
dancísticas e  os  seus contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 4 3 1-2

OBX4  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, do
corpo e dos medios dixitais, para producir obras
propias.

1 2 1-5 2 1 3-4

OBX5  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
musicais e dancísticas, tanto individuais coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1-5 3 3 2 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO outono1 7

Esta UD pretende, por un lado, repasar e
afianzar os contidos de 2º primaria
retomando a dinámica e rutina de traballo,
a responsabilidade e coidado do material,
etc., e, polo outro, seguir desenvolvendo a
recepción activa e a vivencia de diferentes
elementos da música e da danza a través
das emocións básicas ledicia e tristura
como fío condutor e con diferentes
agrupamentos. As conmemoracións do
Magosto, Samaín e Nadal cobrarán especial
relevancia.

15

O inverno X2 6

Esta UD2 prosigue o traballado na UD1,
reforzando e ampliando paulatinamente os
elementos da música e da danza, mais
nesta ocasión, a través das emocións
básicas ira e medo como fío condutor. O
Día da Paz, o Entroido e o Día Internacional
da Muller traballaranse de xeito máis
destacado.

21

XA primavera3 5

A UD3 desenvolve un pouquiño máis os
elementos de contidos das UD1 e UD2,
mais o seu propósito será,
fundamentalmente, afianzar os xa
traballados; nesta ocasión o fío condutor
está conformado polas emocións básicas
sorpresa e aversión. As Letras Galegas e o
Día da Música serán de especial relevancia.

24
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXMúsicas e danzas do mundo X4 17

Esta UD profundiza nas músicas e danzas
doutras rexións e países: a visualización e
valoración destas, así como a
interpretación dunha coidada selección das
mesmas, con especial fincapé daquelas
procedentes das mesmas zonas co
alumnado inmigrante. O traballo en grupo e
grande grupo será o predominante,
procurando unha participación activa do
alumnado e procurarase a asistencia en
vivo a algunha representación artística de
música e/ou danza.

40

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O outono

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos fundamentais da
música e da linguaxe musical.

Representa con grafía non convencional
son: rápido e curto; forte e piano; cresc. e
dim.; agudo e grave e pulso con e sen
acento.
Asocia o son dalgúns instrumentos e/ou
voces ao debuxo correspondente.

TI 80

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Discrimina entre muiñeira e alborada nas
propostas musicais seleccionadas.
Descobre propostas musicais que
transmitan alegría e tristura.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Propón e reproduce rítmicamente co
corpo fórmulas de pregunta-resposta de 4
pulsos.
Improvisa vocal ou corporalmente 4
pulsos no último compás dunha secuencia
de 4 compases.

CA2.3 - Utilizar elementos básicos da linguaxe
musical para interpretar propostas musicais básicas
vocais e instrumentais, a través da vivencia destes.

Interpreta combinacións rítmicas de 8
pulsos, con grafías non convencionais, de
sons fortes e pianos, outras de sons
longos e curtos e outras de sons agudos e
graves.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando actitude positiva e
empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Entende a representación facial das
emocións nas propostas escénicas e
performativas selccionadas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
diferentes ferramentas de expresión artística,
incluídos os medios dixitais básicos, e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Realiza o paso tacón-punta da muiñeira.
Grupalmente realiza movementos
corporais que representen ledicia ou
tristura, segundo suxira cada música
proposta.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación elemental de diversidade
de sons e estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais. Principais agrupacións e familias. Identificación visual e auditiva. Obxectos
sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación dos máis característicos.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario e ternario en fragmentos e
pezas musicais seleccionadas.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Vocabulario específico de uso común en música.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación e improvisación
guiada a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos básicos na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. Recoñecemento e utilización do silencio na interpretación musical.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.
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Contidos

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións básicas vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes co-
rrentes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.

- Vocabulario específico de uso común nas artes escénicas e performativas.

- Aproximación aos elementos básicos da representación escénica. Roles, materiais e espazos.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices e creativas: interese na experimentación e exploración a través de exe-
cucións individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa represen-
tación teatral, como medio de expre

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas de uso común. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.
Linguaxes expresivas básicas. Actos performativos elementais. Improvisación guiada. Interese, práctica e con-
fianza nun mesmo.

- Capacidades expresivas e creativas de uso común da expresión corporal e dramática.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

2

Título da UDUD

O inverno

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos fundamentais da
música e da linguaxe musical.

Identifica visualmente e representa:
negra, branca (e silencios), dobre
corchea, barra divisoria e dobre barra
final, clave de sol e compás 2/4 e 3/4
(discriminando estes pola acentuación do
pulso).

TI 80

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Recoñece a diferenza e discrimina entre
música tradicional e música moderna.
Descobre propostas musicais que
transmitan ira e medo.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Crea unha melodía de 4 compases de 2/4
ou de 3/4 (do, mi, sol, la e do agudo;
branca, negra, silencio de negra e dobre
corchea).
Improvisa no xilófono (escala
pentatónica) sobre unha base musical.

CA2.3 - Utilizar elementos básicos da linguaxe
musical para interpretar propostas musicais básicas
vocais e instrumentais, a través da vivencia destes.

Le e interpreta liñas rítmicas de ata 4
compases de 2/4 e 3 compases de 3/4
(figuras: negra, silencio de negra e dobre
corchea).

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando actitude positiva e
empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Entende a representación corporal
(inclúese tamén a facial) das emocións
nas propostas escénicas e performativas
selccionadas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
diferentes ferramentas de expresión artística,
incluídos os medios dixitais básicos, e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Baila de xeito completamente libre
nalgunha parte dunha coreografía
aprendida.
Grupalmente realiza movementos
corporais que representen ira ou medo,
segundo suxira cada música proposta.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación elemental de diversidade
de sons e estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais. Principais agrupacións e familias. Identificación visual e auditiva. Obxectos
sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación dos máis característicos.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario e ternario en fragmentos e
pezas musicais seleccionadas.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Vocabulario específico de uso común en música.
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Contidos

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación e improvisación
guiada a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos básicos na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. Recoñecemento e utilización do silencio na interpretación musical.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións básicas vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes co-
rrentes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.

- Vocabulario específico de uso común nas artes escénicas e performativas.

- Aproximación aos elementos básicos da representación escénica. Roles, materiais e espazos.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices e creativas: interese na experimentación e exploración a través de exe-
cucións individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa represen-
tación teatral, como medio de expre

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas de uso común. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.
Linguaxes expresivas básicas. Actos performativos elementais. Improvisación guiada. Interese, práctica e con-
fianza nun mesmo.

- Capacidades expresivas e creativas de uso común da expresión corporal e dramática.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

3

Título da UDUD

A primavera

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos fundamentais da
música e da linguaxe musical.

Identifica visualmente e representa no
pentagrama: notas do, re, mi, fa, sol, la, si
e do agudo.
Realiza ditados de 8 pulsos: rítmicos
(negra, silencio negra e dobre corchea) e
melódicos (mi e sol).

TI 80

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Descobre propostas musicais que
transmitan sorpresa ou aversión.
Recoñece diferentes emocións
transmitidas nas diferentes propostas
seleccionadas.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Elabora algún instrumento con materiais
sinxelos da súa contorna, de refugallo
e/ou de reciclaxe.
Toca na frauta as notas mi, fa, sol, la, si;
do e re agudos.

CA2.3 - Utilizar elementos básicos da linguaxe
musical para interpretar propostas musicais básicas
vocais e instrumentais, a través da vivencia destes.

Le e entoa unha partitura de ata 4
compases de 2/4 ou 3 de 3/4 (notas: do,
mi e sol; figuras: negra, silencio de negra
e branca).

CA2.5 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas, de forma creativa,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical e
diferentes técnicas artísticas.

Experimenta e elabora en grupo un
listado de instrumentos e obxectos
sonoros, incluindo de refugallo e/ou
reciclaxe, que poden servir para expresar
emocións ou potenciar a súa
representación.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando actitude positiva e
empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Recoñece nas representacións escénicas
e performativas propostas as diferentes
emocións identificando cada unha delas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
diferentes ferramentas de expresión artística,
incluídos os medios dixitais básicos, e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Individualmente realiza movementos
corporais que representen as diferentes
emocións traballadas.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, de forma creativa, utilizando
elementos básicos da expresión corporal e diferentes
técnicas artísticas.

Participa nun grupo que deseña e
interpreta unha pequena coreografía
sobre unha música elixida e que
empregue representación corporal das 6
emocións traballadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Principais profesións vinculadas á creación e interpretación musical.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación elemental de diversidade
de sons e estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais. Principais agrupacións e familias. Identificación visual e auditiva. Obxectos
sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación dos máis característicos.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario e ternario en fragmentos e
pezas musicais seleccionadas.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas musicais desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico de uso común en música.

- Recursos dixitais de uso común para música.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación e improvisación
guiada a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.

- Construción elemental guiada de obxectos sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna,
especialmente de reciclaxe, e exploración das súas posibilidades sonoras.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos básicos na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. Recoñecemento e utilización do silencio na interpretación musical.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións básicas vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes co-
rrentes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas escénicas e performativas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico de uso común nas artes escénicas e performativas.

- Recursos dixitais de uso común para as artes escénicas e performativas.
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Contidos

- Principais profesións vinculadas ás artes escénicas e performativas. Recoñecemento básico.

- Aproximación aos elementos básicos da representación escénica. Roles, materiais e espazos.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices e creativas: interese na experimentación e exploración a través de exe-
cucións individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa represen-
tación teatral, como medio de expre

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas de uso común. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.
Linguaxes expresivas básicas. Actos performativos elementais. Improvisación guiada. Interese, práctica e con-
fianza nun mesmo.

- Capacidades expresivas e creativas de uso común da expresión corporal e dramática.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

4

Título da UDUD

Músicas e danzas do mundo

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas musicais,
explorándoas con interese, establecendo relacións
básicas entre elas, así como as principais profesións
vinculadas á creación e interpretación musical, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Recoñece o timbre dos diferentes
instrumentos empregados na música
tradicional e popular galega.

CA1.4 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas musicais, a
través de canles e medios de acceso sinxelos, de
forma individual e colaborativa.

Participa nun traballo grupal sobre música
e danza galega tradicional.

CA1.5 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas musicais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, indicando as canles, medios e
técnicas utilizados, analizando as súas diferenzas e
similitudes e reflexionando sobre as sensacións
producidas.

Comparte sensacións producidas ante as
manifestacións culturais e artísticas
musicais propostas identificando algunha
diferenza e similitude entre elas.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
musicais básicas, experimentando coas diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Expresa, verbalmente e por escrito, os
sentimentos e emocións experimentados
trala interpretación de pequenas obras
musicais seleccionadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas musicais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final planificado e asumindo diferentes
roles, desde a igualdade e o respecto á diversidade.

Participa en grupo na creación dunha
pequena partitura de grafía non
convencional orixinal, e que conteña
algúns dos elementos traballados no
curso, para ser explicada e interpretada
ao resto.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas experiencias creativas
musicais realizadas explicando parte do
proceso e o final obtido.

CA3.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas escénicas e
performativas explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
así como as principais profesións vinculadas á
creación e interpretación escénica e performativa, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Describe algún dos pasos da muiñeira,
algúns elementos característicos do
vestiario do baile tradicional galego e
nomea algúns dos instrumentos
tradicionais que adoitan interpretala.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas escénicas e
performativas, a través de canles e medios de
acceso sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Participa nun traballo grupal sobre música
e danza galega tradicional.

CA3.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas escénicas e performativas que forman
parte do patrimonio de diversas contornas, indicando
as canles, medios e técnicas utilizados, analizando
as súas diferenzas e similitudes e reflexionando
sobre as sensacións producidas.

Comparte sensacións producidas ante as
manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas propostas
identificando diferenzas e similitudes
entre elas.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas básicas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresa, verbalmente e por escrito, os
sentimentos e emocións experimentados
trala interpretación de pequenas
coreografías seleccionadas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, traballando de forma cooperativa na
consecución dun resultado final planificado e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Participa en grupo na creación dunha
pequena coregrafía que inclúa unha parte
para a improvisación libre.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas
escénicas e performativas, empregando estratexias
comunicativas básicas e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Goza coas experiencias creativas
realizadas explicando parte do proceso e
o final obtido.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- A voz e os instrumentos musicais. Principais agrupacións e familias. Identificación visual e auditiva. Obxectos
sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.
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Contidos

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación dos máis característicos.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario e ternario en fragmentos e
pezas musicais seleccionadas.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Vocabulario específico de uso común en música.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación e improvisación
guiada a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos básicos na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. Recoñecemento e utilización do silencio na interpretación musical.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións básicas vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes co-
rrentes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.

- Vocabulario específico de uso común nas artes escénicas e performativas.

- Aproximación aos elementos básicos da representación escénica. Roles, materiais e espazos.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices e creativas: interese na experimentación e exploración a través de exe-
cucións individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa represen-
tación teatral, como medio de expre

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas de uso común. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.
Linguaxes expresivas básicas. Actos performativos elementais. Improvisación guiada. Interese, práctica e con-
fianza nun mesmo.

- Capacidades expresivas e creativas de uso común da expresión corporal e dramática.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática
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4.1. Concrecións metodolóxicas

No tocante ao aspecto metodolóxico, a presente PD remítese en primeira instancia ás liñas de actuación reflictidas no
currículo, as cales se levarán ao longo das diferentes sesións da materia.

As diferentes UD permitirán, no seu conxunto, o traballo da totalidade dos contidos do currículo, así  como dos
elementos transversais, dos obxectivos da etapa e están pensadas para a consecución do logro de cada un dos
criterios de avaliación (CA) establecidos, ou, alomenos, os mínimos de consecución correspondentes, así como para a
progresiva adquisición das competencias clave correspondentes de cara ao perfil de saída do alumnado ao remate da
educación primaria.

A UD4, que viaxa ao longo do tempo ao estar en cada un dos 3 trimestres, non está concibida para ser levada a cabo
anterior ou posteriormente de xeito estrito ás UD1, UD2 e UD3, respectivamente; de feito, o seu desenvolvemento
está pensado para ser non só intercalado ao longo do resto das UD, senón incluso na mesma sesión, de xeito que
aporte unha dinámica variada e flexible tanto á persoa docente,  por un lado,  como para o enriquecimento do
alumnado, polo outro.

En cada unha das sesións, e con independencia do traballo específico a tratar nelas, o establecemento dunha rutina
en cada unha delas permitirá desenvolver e brindarlle ao alumnado:
-Automatización nalgunhas cuestións a tratar ao longo deste último nivel do 2º ciclo e do resto da etapa, axudando a
aportar seguridade e confianza en si mesmo.
-Consecuentemente, fomento dun maior impacto no logro dos descritores a acadar, redundando, ademais, nun maior
goce das actividades, especialmente naquelas que conlevan o emprego de aspectos específicos das linguaxes
relacionadas coa materia.
-Aclimatación dende o comezo da sesión como enfoque preparatorio para esta, a través da relaxación, atención e
concentración, logrando, paralelamente, o emprego do silencio e da recepción activa, tan necesario para calquera
das actividades a realizar na sesión.

A tal fin, esta rutina adicará, alomenos, uns minutos (entre 5 e 10), especialmente ao inicio de cada sesión, a traballar
o seguinte, e, de xeito xeral, por esta orde e de pé:
-consciencia e colocación da postura corporal
-respiración profunda e consciente, traballando cara o final a columna de aire para o canto e a frauta doce
-notas, longas ao comezo, axudadas con fononimia
-fórmulas rítmicas de pregunta e resposta (4 pulsos con carácter xeral) co corpófono e/ou coa voz
-dixitación das notas traballadas na frauta

Dada a casuística da materia no tocante á cantidade de sesións desta -1 sesión semanal- o número total destas por
curso adoita ser unhas 35. Para a optimización da súa impartición, empregarase como recurso, na páxina web do
centro, unha sección específica para esta materia (ou na Aula Virtual do centro). Nesta o alumnado poderá acceder a:
-recursos dixitais empregados na clase e/ou para levar a cabo tarefas encomendadas
-vídeos de interpretación (voz, instrumentos e/ou danza) para aprendizaxe e/ou repaso
-ligazóns de interese relacionadas coa materia
-outras que poidan ir xurdindo ao longo do curso

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Instrumentos de percusión de altura indeterminada (PAI) e de percusión de altura determinada (PAD)

Proxector

Ordenador
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Altofalantes

Piano electrónico

Páxina web do centro: sección Aula de Música e Danza/Aula Virtual

Cartafol con fundas

Estoxo

Neste centro, cóntase con variados e suficientes instrumentos PAI e PAD, o cal permite que todo o alumnado poida
tocar á vez sen necesidade de ter que establecer quendas rotatorias.

A aula, se ben é espazosa, para o aspecto da Danza precisa de desprazar un pouco as cadeiras, ou ben facer 2
grupos.

O ordenador de aula é novo e conta con software libre, LibreOffice entre outros, empregando os altofalantes, que
están en bo estado, para a reprodución auditiva.

A sección desta materia na páxina web do centro e/ou Aula Virtual servirá para varias cuestións, como así se pode
comprobar no punto das concrecións metodolóxicas.

As carpetas con fundas e a libreta de pentagramas gardaranse na aula de música para maior comodidade.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Revisados os informes individualizados do noso alumnado, levarase a cabo unha proba co fin de coñecer o punto de
partida real deste curso; de especial interese é a información deste ampliada por parte das persoas titoras do curso
anterior ao ser posible unha reunión presencial con estas dado que continúan no equipo docente do centro.

Esta avaliación inicial levarase a cabo na 1ª e/ou 2ª sesión/s, para poder establecer uns criterios claros do nivel
mínimo da clase en xeral, e de cada alumna/o en particular. Neste eido cómpre ter en conta:
-alumnado do centro, do cal a persoa docente desta materia é máis coñecedora ao formar parte do equipo docente o
curso anterior
-alumnado de nova incorporación, do cal só hai referencias previas dos informes individualizados

Dita proba consistirá de:
-unha execución guiada dunha selección específica  de xogos/exercicios/cancións/fragmentos que traballen os
aspectos  vocal,  corporal  e  motriz  e  cuxa  observación  directa  será  reflictida  nun  rexistro:  eiquí  inclúese  a
comprobación do nivel de dominio con algún/s instrumento/s PAI, PAD e coa frauta.
-unha ficha escrita para comprobar o coñecemento, fundamentalmente, de elementos da linguaxe musical dos cursos
anteriores.

A partir do conxunto de datos obtidos do anteriormente citado tratarase co DO (ou alomenos comunicaranse, e a
través da titoría, aquelas medidas que xa pode realizar e/ou realizará a persoa docente na aula, como por exemplo un
reforzo dentro desta ou unha atención máis individualizada);  de ser posible e/ou necesario sería importante e
interesante que esta xuntanza fose xunto coa persoa titora e co resto de equipo docente da aula para poder convir o
modo de intervención daquelas posibles dificultades atopadas, especialmente das que precisen persoal docente
adicional e/ou solicitude ao DO.

13/01/2023 09:22:02 Páxina 21de16



5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

21

UD 3

24

UD 4

40

Total

100

Proba
escrita 20 20 20 0 12

Táboa de
indicadores 80 80 80 100 88

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A meirande parte dos CA da presente PD serán avaliados por medio dunha táboa de indicadores, da cal se levará un
rexistro cunhas escalas de valoración/rúbrica, pois un grande número delas son de observación.

A nota trimestral, no tocante o que ás UD se refire, será a seguinte:
-1º trim.: UD1 60% + UD4 40%
-2º trim.: UD2 60% + UD4 40%
-3º trim.: UD3 60% + UD4 40%

O 100% da nota da avaliación final obterase do xeito seguinte:
-1º trim. 20%
-2º trim. 30%
-3º trim. 50%

Cando a cualificación obtida, tanto trimestral como final, for un resultado con decimais, por defecto aplicarase o
seguinte:
-se o decimal está entre 0 e 49 o número da nota enteira será o mesmo que sen decimais.
-se o decimal está entre 5 e 99 o numero enteiro redondearase para o inmediatamente superior.

En calquera caso,  se por  análise da persoa docente e/ou o conxunto da Xunta de Avaliación,  a  progresión do
alumnado  argumenta  a  este/a/s  a  conveniencia  de  non  aplicar  o  anterior  por  defecto,  atendendo  a  razóns
pedagóxicas, isto será o que prevalecerá.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Aquel  alumnado  que  non  tivese  acadado  os  mínimos  de  consecución  de  cada  CA  ó  final  de  cada  UD poderá
recuperalos  ao  final  de  cada  trimestre.  Isto  tería  lugar  cara  a  segunda  semana de  decembro,  marzo  e  xuño,
respectivamente. Neste centro, de ser este o caso, o procedemento será o seguinte:
-Comunicación disto á familia (e paralelamente á persoa docente titora mediante correo electrónico) a través da
axenda do alumnado e/ou do Abalar. Nesta especificarase aquel/es mínimo/s de consecución que se precisa/n acadar,
o que corresponda para tal fin (e sempre en concordancia co instrumento de avaliación correspondente reflictido na
presente PD: p. ex. repetición dun traballo e/ou parte deste e/ou dunha intepretación instrumental, etc.).
-Ademais, de especial importancia e interese resultará trasladar esta información ao alumnado: isto farase de xeito
individual.
Se este/s mínimo/s de consecución non fose/n acadado/s trimestralmente isto poderá ser recuperado de cara á
avaliación final. De ser así cómpre diferenciar entre dous aspectos:
-Se se trata de algo máis ben específico (por ex.: un traballo a entregar) seguirá o mesmo procedemento referido
anteriormente e terá lugar durante a primeira quincena de xuño.
-Se se trata dun aspecto de adquisición meramente progresivo (por ex.: coñecementos de linguaxe musical ou
cuestións técnicas interpretativas) que non foi quen de superar anteriormente pero si no último trimestre darase isto
por superado. Téñase en conta que por un lado, na UD3 do 3º trimestre recóllense os contidos e CA das UD1 e UD2,
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así como a UD4 trabállase en todos os trimestres, dotando así dunha dimensión práctica e operativa a indiosincrasia
desta materia no que á avaliación contínua se refire.

6. Medidas de atención á diversidade

Non todo o alumnado aprende da mesma forma e ao mesmo ritmo; por iso realizaranse actividades a distinto nivel:
-Actividades programadas para todo o grupo.
-Actividades de reforzo para o alumnado cun ritmo lento e baixa comprensión.
-Actividades de ampliación para alumnado cunha aprendizaxe máis rápida.
-Xogos/Actividades adicionais para aquel alumnado que remate antes as tarefas individuais/grupais da clase.

Porase énfase na detección temperá do alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria. Así, tan
rápido como se detecten dificultades específicas de aprendizaxe farase un reforzo educativo coa finalidade de que
este adquira os coñecementos necesarios para continuar o proceso educativo.

No caso de alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso seguiranse as indicacións establecidas no artigo
50 da ORDE do 8 de setembro de 2021 (de atención á diversidade) en relación ao preceptivo plan específico de
reforzo, que ten como obxectivo atender e superar as dificultades que levaron a esa repetición.

Tamén se farán adaptacións curriculares significativas para aquel alumnado que presente necesidades educativas
especiais onde se reducen e simplifican actividades mostrando a forma máis sinxela de facelas.

No caso de alumnado con altas capacidades ampliaranse os seus coñecementos debido á súa rápida aprendizaxe.

Alumnado inmigrante con descoñecemento da lingua, tanto de incorporación ao inicio como ao longo do curso:
solicitarase  levar  a  cabo  a  valoración  polo  Departamento  de  Orientación  para  determinar  o  nivel  curricular.
Establecerase Reforzo Educativo, para o cal non se precisa necesariamente intervención do DO; traballarase máis na
comunicación a través de imaxes e no aspecto da recepción e na vivencia musical e da danza, de xeito que se faga
fincapé na integración e inclusión deste tipo de alumnado co resto da clase.

Dependendo da casuística do alumnado cómpre ter en conta diferentes consideracións á hora de traballar, tales
como: emprego de grafías de maior tamaño; priorización dalgunha das linguaxes e/ou formas de comunicación: oral,
escrita,  visual  e/ou  táctil;  énfase  no  aspecto  de  índole  globalizador,  coordinación  motriz,  lateralidade  e/ou
psicomotricidade fina, etc.

Con alumnado con deficiencias auditivas cómpre diferenciar entre aquel hipoacústico, co que o obxecto principal é
desenvolver a audición no marco da linguaxe, interpretando cancións e exercicios de discriminación auditiva, e o
anacúsico, co que o obxectivo principal é estimular a lectura de beizos e axudarlles na súa toma de conciencia sobre
as vibracións que o rodean, para o que se lle axudará, sobre todo, cos sentidos da vista e do tacto.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Comprensión lectora X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X

ET.9 - Educación para a
saúde X X X X

Observacións:
Os elementos transversais, eiquí numerados, 1-6 e 9 trabállanse con regularidade no propio traballo de cada UD,
ben sexa coas rutinas ou coas diferentes actividades que desenvolven os contidos.

O elemento transversal  7 traballarase, de xeito especial,  a través da conmemoración do Día da Paz e non
Violencia.

O elemento transversal 8 traballarase ao abeiro do B2 no 3º trim. e a través da construción asistida de obxectos
sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna e de reciclaxe.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Concerto  didáctico  de  música  clásica  no  2º  trimestre  no
palacio da Ópera 2º ciclo.

Concerto didáctico no Palacio da Ópera

Concerto de todo o centro (con coreografías e interpretacións
musicais do alumnado,)

Festival de Nadal

No 3º trimestre colabórase elixindo un dos traballos grupais
realizados durante o curso para editar no Xornal.

Colaboración no Xornal do Centro

Observacións:
O obradoiro de danza tradicional galega está concibido para, anteriormente a este realizar un pequeno concerto
didáctico de música e danza tradicional galega para 1º primaria, e, posteriormente ao obradoiro con 3º primaria,
realizar outro obradoiro para 5º primaria.

Sobre o concerto didáctico, como este está dirixido a todo o ciclo, sería interesante alternar e que un curso fose
de música moderna e o seguinte fose de jazz.

Sobre os fondos do Festival de Fin de curso: de non realizarse a excursión estes irían destinados a algunha
asociación benéfica, preferentemente da contorna.
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Realizouse unha enquisa ao alumnado sobre a práctica docente.

Adecuouse o deseño das UD ás características e necesidades do alumnado.

Aportouse información ao persoal docente titor.

Funcionalidade da PD: revisouse ao longo do curso e foi práctica e útil para acadar os obxectivos propostos.

Cumpriuse a temporalización inicialmente establecida.

A persoa docente empregou as metodoloxías reflictidas na PD.

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

Leváronse a cabo as medidas de atención á diversidade e foron efectivas.

Máis do 80% do alumnado superou a materia.

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado

Apoiouse a implicación das familias no traballo do alumnado.

En liñas xerais, e agás a enquisa, farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro;
neste senso, un cadro destes xunto co seu resultado incluirase, alomenos, nas correspondentes actas de ciclo.

A enquisa ao alumnado realizarase cara o remate do 3º trimestre, e incluiranse, entre outras, unha pregunta de
escala na que este valore a facilidade coa que comprendeu as instrucións dadas, así como outra/s relacionada/s sobre
a adecuación do deseño das UD en base ás súas necesidades.

De cara a reflictir a comunicación realizada da información ao persoal titor será suficiente con que este último así o
faga constar nas correspondentes actas de ciclo e/ou en cada unha das actas posteriores á Xunta de Avaliación
trimestral; neste centro a comunicación da información será, polo xeral, a través dunha pequena xuntanza, podendo
ampliarse esta a través de comunicación electrónica.

Na funcionalidade da PD tamén se incluirán observacións das posibles necesidades e/ou propostas de cambio,
reflictindo, especialmente, e entre outros puntos, se o número de sesións se adecúan e se estas son suficientes, de
cara á elaboración de seguintes PD.

Ao mesmo tempo, o referido seguimento desta funcionalidade da PD, así como o cumprimento da temporalización, o
emprego das diferentes metodoloxías e instrumentos de avaliación e as medidas de atención á diversidade faranse a
través do propio PROENS, pois estas veñen eiquí recollidas.

Para medir a consecución da participación activa de todo o alumnado e o apoio de implicación das familias no traballo
do alumnado reflictirase o índice destes no rexistro diario de aula.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Tralo remate de cada trimestre revisarase a PD. Dita revisión terá en conta os seguintes puntos:

1. Seguimento da PD no apartado correspondente do PROENS:
-Reunións trimestrais do equipo docente da coordinación de ciclo.
-No tocante ás UD: data de inicio e final, número de sesións previstas e realizadas.
-Grao de cumprimento da PD con caráter xeral dos indicadores de logro desta.
-Propostas xerais de mellora e outras observacións.

2. Análise da situación no tocante ás dificultades atopadas no alumnado:
Se os resultados fosen positivos continuarase na mesma liña de traballo.
Se os resultados fosen negativos levaranse a cabo propostas de mellora.

Accións de mellora:
-Ofrécese ao alumnado as explicacións individualizadas.
-Elaboración de actividades atendendo ás dificultades mostradas.
-Probas de avaliación de distinta dificultade.
-Comentar co alumnado os fallos máis significativos dos traballos realizados.

En función do anterior:
-Revisión das necesidades de atención educativa (apoio, reforzo, ACS, etc.)

3. Actividades complementarias (realizadas ou non).

A avaliación dos datos recollidos farase mediante o cadro referido no apartado 8.1. ao que se lle engadirá, a maiores,
os cadros precisos que inclúan a información adicional do presente apartado xunto coa información e resultados
destes; posteriormente incluiranse como anexo nas correspondentes actas da coordinación de ciclo. Asi mesmo, esta
información será incluida na memoria final da materia, con especial relevancia nas posibles propostas de mellora
para levar a cabo no seguinte curso académico.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente programación didáctica, elaborada para a materia de Proxecto Competencial do 3º curso de Educación
Primaria,  ten como referencia  o  currículo  que establece o  Decreto  155/2022 do 15 de setembro,  polo  que se
establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para a elaboración das unidades didácticas que desenvolverá a programación tívose como referencia un currículo que
ten como obxectivo o desenvolvemento das competencias clave e o traballo de elementos transversais mediante a
realización de proxectos significativos para o alumnado. Esta materia configurarase neste curso como un proxecto
interdisciplinar  en  colaboración  con  distintos  axentes  sociais  e  nela  buscarase  a  resolución  colaborativa  de
problemas, reforzando a autoestima, a autonomía, a reflexión e a responsabilidade.

Outro  aspecto  que  foi  tido  en  conta  á  hora  de  deseñar  a  presente  programación  foi  o  centro  no  que  se  ía
implementar: as características do mesmo, as do seu alumnado e o seu entorno. Esta programación didáctica está
pensada para ser levada á práctica nun colexio comarcal que conta co alumnado de primaria dos
concellos de Betanzos, Paderne e Coirós. . O idioma máis empregado e lingua materna
do alumnado é o castelán, que convive cunha minoría galego falante, reflexo do que ocorre no
contorno.

O grupo seleccionado de 3º EP, está composto por 22 alumnos e alumnas con idades comprendidas ao inicio do curso
entre os 8 e os 9 anos.  Hai  unha alumna que permaneceu un ano máis en segundo e outro alumno con NEAE
asociadasa a trastorno xeralizado do desenvolvemento, admáis de dous alumnos con diagnostico clínico en TDHA.

Todos estes aspectos serán tidos en conta a nivel metodolóxico.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Concretar  un  plan  de  traballo  para  a
realización  dun proxecto  ou  a  resolución  dun
problema a través da definición de obxectivos e
das accións para acadalos,  tendo en conta as
necesidades da contorna.

1 1 1-5 3 1-2-3

OBX2  -  Desenvolver  o  proxecto  segundo  a
p l a n i f i c a c i ó n  p r e v i s t a  m o b i l i z a n d o
conxuntamente as competencias transversais
que se requiran.

1-3 5 3 1-3 2 3

OBX3 -  Presentar  os  resultados  asociados  ao
proxecto competencial  empregando dun xeito
respectuoso  estratexias  e  ferramentas  de
comunicación adecuadas cunha linguaxe verbal
e  corporal  positiva,  control  das  emocións
negativas e, de ser o caso, co uso de recursos
informáticos e audiovisuais.

1-5 3 3 2-3 1-3 3-4
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XAs personaxes salientables da
cultura sudamericana.1 10

Determinaranse as personaxes escollidas
no desenvolvemento do PDI do Centro
"Diversidade Cultural"

20

Quenes foron eses personaxes
importantes ? X2 15Cada grupo busca e recompila información

sobre os personaxes  elixidos. 30

XAprendemos da diversidade
cultural:3 10Exposición e presentación do produto final. 50

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

As personaxes salientables da cultura sudamericana.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Recoñecer a importancia das personaxes
escollidas.

CA1.2 - Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

Seleccionar recursos e materiais para a
realización do proxecto.

CA1.3 - Identificar e seleccionar a información que se
precisa.

Identificar, seleccionar e analizar a
información necesaria para a realización
do proxecto.

CA1.4 - Realizar, de xeito guiado, a secuencia e a
temporalización das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

Temporalizar as distintas fases do
proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Solventar incidencias que poidan xurdir.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Realiza as tarefas cunha secuencia e
temporalización axeitada.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Recoñece os coñecementos necesarios
para cada tarefa.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Usar , como mínimo, os recursos que
ofreza o Equipo da Biblioteca do centro

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Traballa con autonomía e comunica as
dificultades.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valora o seu traballo e o dos
compañeiros.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Emprega unha linguaxe acorde tanto en
vocabulario coma en claridade.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Emprega a linguaxe corporal como medio
de expresión.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

2

Título da UDUD

Quenes foron eses personaxes importantes ?

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Recoñecer a importancia das personaxes
escollidas.

CA1.2 - Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

Selecciona os recursos e materiais
necesarios.

CA1.3 - Identificar e seleccionar a información que se
precisa.

Selecciona a información na biblioteca do
centro, no blog ou noutras dirección webs
seguras.

CA1.4 - Realizar, de xeito guiado, a secuencia e a
temporalización das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

Temporalizar as distintas fases do
proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Recoñecer as posibles incidencias e
propoñer posibles solucións a estas.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Executar as actuacións planificadas.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Aplicar os coñecementos axeitados.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Empregar recursos e materiais
necesarios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Resolver as incidencias xurdidas.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

 Valorar os resultados logrados.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Empregar a linguaxe corporal como
medio de expresión.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

3

Título da UDUD

Aprendemos da diversidade cultural:

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Recoñecer a importancia das personaxes
escollidas.

CA1.2 - Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

Seleccionar recurso e materiais para a
realización deste proxecto.

CA1.3 - Identificar e seleccionar a información que se
precisa.

Identificar, seleccionar e analizar a
información necesaria para a realización
do proxecto.

CA1.4 - Realizar, de xeito guiado, a secuencia e a
temporalización das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

Temporalizar as distintas fases do
proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Solventar as incidencias que poidan
surxir.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Realiza as tarefas cunha secuencia e
temporalización axeitada.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Recoñece os elementos necesarios de
cada tarefa.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Usar , como mínimo, os recursos que
ofreza o Equipo da Biblioteca do centro.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Traballa con autonomía e comunica as
dificultades.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valora o seu traballo e o dos seus
compañeiros.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presentar a o proxecto.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica axeitadas.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Potenciar as emocións positivas na
exposición.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Empregar recursos dixitais ou plásticos na
presentación do proxecto.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Ao longo de todo o curso levarase a cabo o seguinte proxecto: "A diversidade cultural ".

As actividades propostas ao longo do curso están dirixidas a reforzar os aspectos máis transversais do currículo,
favorecendo a interdisciplinariedade e a conexión entre os distintos tipos de coñecemento.
O proxecto será realizado en grupos de traballo cooperativo,  nos cales cada alumna ou alumno adopta un rol
concreto e asume tarefas individuais que integrarán o resultado final do proxecto.

Na PRIMEIRA AVALIACIÓN, explícase a finalidade do proxecto: pescudar e descubrir as personaxes sudamericanas de
relevancia  en  cada  un  dos  ámbitos  e  disciplinas  de  coñecemento.  Cada  grupo  cooperativo  terá  asignado  un
determinado tema.
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Farase un plan de traballo, planificando tarefas, tempos, recursos e materiais que se van empregar.

Na SEGUNDA AVALIACIÓN, os distintos grupos cooperativos, terán que buscar toda a información recollida das
distintas personaxes escollidas

Nesta etapa, recollerán todo o material atopado e comezarán a elaboración do produto final.

Na TERCEIRA AVALIACIÓN, o alumnado presentará por grupos, o produto final.

Terán liberdade no emprego de materiais e modelos, dándolle a máxima difusión. O proxecto poderá ser difundido
nunha exposición nos corredores do colexio e farase un acto especial a finais do mes de maio.

Neste proxecto, trabállanse as todas as competencias clave contribuindo interdisciplinarmente as seguintes áreas:
- Lingua Castelá (expresión oral e escrita, comprensión da información, lectura de textos...)
- Lingua Galega (expresión oral e escrita, comprensión da información, lectura de textos...)
- Ciencias Sociais (relevancia histórica, biografías...)
- Educación en Valores Cívivos e Éticos (comportamento social, respecto á cultura propia...)
- Educación Plástica e Visual (deseño do formato de presentación do proxecto)

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Caderno de aula

Ordenador (aula de informática)

Cartolinas, pegamento, tesoiras...

O espazo habitual no que se desenvolverán as clases consiste nunha aula convenientemente equipada cun encerado
dixital e outro tradicional, dispoñendo o alumnado de pupitres individuais, o que facilitará os necesarios cambios na
súa distribución para o traballo grupal.
Empregarase tamén a biblioteca do centro, reservando quenda previamente.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao inicio de curso, nas primeiras sesións, realizarase unha proba inicial baseada en competencias clave. O seu
obxectivo  é  facilitar  información  sobre  distintos  aspectos  do  alumnado,  tales  como  posibles  dificultades  de
aprendizaxe ou capacidades por riba da media do grupo. Dita información servirá para programar as adaptacións
precisas, así como as actividades de reforzo e ampliación no caso de ser necesarias.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

30

UD 3

50

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100

Entre os procedementos de avaliación:

- PRIMEIRA AVALIACIÓN: Presentación do caderno onde se amosan as distintas personaxes seleccionadas.
- SEGUNDA AVALIACIÓN: Entrega do caderno ou doutro material onde se recolla a información buscada (vídeos,
webs...)
- TERCEIRA AVALIACIÓN: Presentación e exposición do proxecto.
Como instrumentos de avaliación, empregaranse distintas listas de cotexo e rúbricas asociadas aos anteriores
procedementos. Nestas rúbricas avaliaranse aspectos de traballo cooperativo, desempeño de rol concreto, realización
de tarefas individuais, presentación, orde, limpeza,....

A nota ordinaria en xuño virá dada pola media aritmética das notas das avaliacións parciais.O valor de cada unhas
das avaliación é o seguinte:
Primeira avaliación: 20%
Segunda avaliación: 30%
Terceira Avaliación: 50 %

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

No caso de que un alumna/o non realice as tarefas asignadas ou non cooperede adecuadamente no grupo de traballo
dificultando o desenvolvemento do proxecto, terá que realizar tarefas específicas e pautadas para traballar diferentes
aspectos relacionados con este proxecto.

6. Medidas de atención á diversidade

Para os alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoio Educativo serán deseñadas de xeito específico de modo
que se facilite o desempeño do seu rol no proxecto. Do mesmo modo, prestaráselle unha maior atención na aula e
nas acividades fóra da aula, estando pendentes en todo momento do seu desempeño así como da consecución das
súas tarefas individuais. Todo isto sen prexuízo de que a medida que avance o curso poida detectarse a necesidade
deste tipo de actividades individualizadas noutros alumnos/as establecéndose, de ser o caso, os necesarios reforzos
educativos.

Por outra banda, tamén están previstas actividades de ampliación para aquel alumnado que presente un maior ritmo
de aprendizaxe. Tratarase de actividades motivadoras, que en todo caso vaian máis aló dos xa afianzados mínimos
da materia  e que supoñan un maior  desafío  na busca de información,  así  como a interrelación dos diferentes
contidos.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - Comprensión da
Lectura X X X

ET.2 - Expresión Oral e
Escrita X X X

ET.3 - Comunicación
Audiovisual X X X

ET.4 - Competencia Dixital X X X

ET.5 - Fomento da
Creatividade, do Espírito
Crítico e Científico

X X X

Observacións:
No deseño de actividades á hora de traballar en grupo:
- Fomentaranse de maneira transversal a igualdade entre mulleres e homes, a educación para a saúde, incluída a
afectivo-sexual, a formación estética, a educación para a sustentabilidade e o consumo responsable, o respecto
mutuo e a cooperación entre iguais.
- Promoverase a aprendizaxe da prevención e da resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida
persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e a consideración polas vítimas do terrorismo, e a
prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
- Evitaranse os comportamentos, os estereotipos e os contidos sexistas, así como os que supoñan discriminación
por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.
- Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espíritu
emprendedor y a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o
traballo en equipo, a confianza nun mesmo/a e o sentido crítico.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Difusión informativa do proxecto.Participación na semana cultural.

Exposición do proxecto para todo o centro .Exposición  e  presentación  _  Día  da  diversidade
cultural ( 21 de maio)

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuación do nivel de dificultade ás necesidades do alumnado

13/01/2023 09:22:03 Páxina 11de10



Participación activa de todo o alumnado

Adecuación á temporalización das unidades didácticas

Apoio e implicación por parte das familias no traballo do alumnado

Toma de medidas de atención á diversidade para atender ao alumnado con NEAE no deseño das actividades

Utilización de distintas estratexias metodolóxicas en función das unidades didácticas

Utilización dos distintos instrumentos de avaliación

Eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación

Estes indicadores de logro pretenden avaliar aspectos como a adecuación da proposta educativa ás características do
grupo, a idoneidade das etodoloxías empregadas en cada momento, o grao de participación de alumnado e familias
no proceso de ensino ou a adecuada resposta ás necesidades específicas do alumnado.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A  principal  referencia  da  que  se  disporá  para  este  procedemento  de  seguimento  e  autoavaliación  será  a
temporalización definida ao inicio do curso, debéndose analizar de xeito periódico se o programado se corresponde
coas necesidades do alumnado, de modo que o desenvolvemento das unidades didácticas siga o calendario previsto.
O documento elaborado para levar dito seguimento constituirase como un caderno de traballo na aula. Neste caderno
do profesor, reflectirase o desenvolvemento efectivo das sesións, facendo fincapé no aproveitamento destas e dos
recursos dispoñibles.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Desde a Relixión Católica pretendemos contribuír á formación integral do alumno, desenvolvendo especialmente a
súa capacidade transcendente, facilitándolle unha proposta de sentido para a súa vida e iluminando o fundamento
daqueles valores comúns que fan posible unha convivencia libre, pacífica e solidaria.

É propio da ensinanza relixiosa a súa preocupación pola calidade da educación que se imparte desde a infancia.
Nesta  idade  tan  crucial  para  o  posterior  desenvolvemento  da  súa  personalidade,  é  cando  o  neno  comeza  a
comprender o mundo que o rodea e a relacionarse con el. Neste proceso, que se desenvolve no seo da familia, o
afectivo exerce un papel relevante e constitúese en camiño para a aprendizaxe.

Esta  programación está  pensada para levar  a  cabo co alumnado de 3º  de E  primaria  do ceip  Francisco Vales
Villamarín, con distintos niveis socioeconómicos e algúns con dificultades de aprendizaxe. Dotado con pantalla dixital
na aula e Biblioteca no centro.

Coa incorporación da área de Relixión ao currículo de Educación Primaria,  a lexislación educativa en España é
coherente coa Declaración Universal  dos Dereitos Humanos de 1948, que recoñece o dereito de todos a unha
educación integral e o dereito preferente das familias para elixir o tipo de educación que haberá de darse aos seus
fillos e fillas. Estes dereitos e liberdades fundamentais están así recoñecidos no Pacto Internacional de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais de 1966 e a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea do 2000. A Lei
Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación,
ademais,  no primeiro apartado do seu artigo único, asegurou o cumprimento efectivo dos dereitos da infancia
segundo o establecido na Convención sobre os Dereitos do Neno. Son referencias básicas do dereito internacional
ratificadas polo Estado español. Cumprise así o establecido na Constitución española de 1978 no seu Título primeiro
sobre dereitos e liberdades fundamentais, no referido á liberdade relixiosa e o dereito á educación.

Neste marco, o ensino da Relixión Católica proponse como área curricular de oferta obrigatoria para os centros
escolares  e  de  libre  elección  para  as  familias.  Forma  parte  da  proposta  educativa  necesaria  para  o  pleno
desenvolvemento da personalidade dos alumnos e alumnas. Coa súa identidade e natureza, a área de Relixión
Católica, en liña cos fins propios da Educación Primaria, favorece o proceso educativo do alumnado, contribuíndo á
súa formación integral e ao pleno desenvolvemento da súa personalidade. Propón, especificamente, contribuír á
autonomía  persoal  e  ao  proxecto  vital,  con  liberdade e  responsabilidade,  en  diálogo  coa  antropoloxía  cristiá.
Responde á necesidade de comprender e mellorar a nosa tradición cultural, as súas expresións e significado, en
contextos plurais e diversos. E complementa a necesaria educación en valores humanos e cristiáns que orienta o
despregamento dunha identidade persoal autónoma e asertiva e á súa inserción nas contornas comunitarias de
pertenza.

Esta área na escola caracterízase polas súas contribucións educativas expostas en liña cos obxectivos,  fins  e
principios xerais e pedagóxicos do conxunto da etapa, tamén coas competencias clave. Coas aprendizaxes do
currículo, inspirados na antropoloxía cristiá, enriquécese o proceso formativo dos nenos e nenas, se así o elixiron as
súas familias: accédese a aprendizaxes culturais propios da tradición relixiosa e da contorna familiar que contribúen a
madurar a identidade persoal; a aprendizaxes de hábitos e valores, necesarios para a vida individual e social; e a
aprendizaxes vitais que dan sentido humano e cristián á vida e forman parte do necesario crecemento interior. Estas
achegas do currículo de Relixión Católica, á luz da mensaxe cristiá, responden a un compromiso de promoción
humana coa inclusión de todos, fortalecen o poder transformador da escola e supoñen unha contribución propia ao
perfil de saída do alumnado ao termo do ensino básico.

O currículo da área de Relixión Católica é resultado do diálogo da Teoloxía, fonte epistemológica que proporciona os
saberes básicos esenciais para unha formación integral na escola inspirada na visión cristiá da vida, con outras fontes
curriculares, especialmente a psicopedagóxica, que orientan o necesario proceso educativo na Educación Primaria. O
deseño curricular da área de Relixión Católica tivo en conta o contexto global que está a vivir a educación nas
primeiras décadas do século XXI: dialogou co marco europeo de educación nas súas competencias clave de 2018 e
quere  integrarse  no  seu  horizonte  de  2025,  deixouse  interpelar  pola  sensibilidade  dos  obxectivos  de
desenvolvemento sostible e a cidadanía global e intercultural, e tivo en conta a oportunidade de reimaxinar os
futuros  da  educación  dando  prioridade  o  aprender  a  ser  e  a  vivir  cos  outros.  Á  vez,  deixouse  afectar  polos
compromisos do Pacto Educativo Global, promovido pola Igrexa católica, que subliña a centralidade da persoa nos
procesos educativos, a escoita das novas xeracións, a acollida de todas as realidades persoais e culturais, a
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promoción da muller, a responsabilidade da familia, a educación para unha nova política e economía e o coidado da
casa común. Especialmente, o noso currículo ábrese ás iniciativas eclesiais da Misión 4.7, sobre a ecoloxía integral, e
do Alto Comisionado para a Fraternidade Humana conformado por diversas relixións para construír a casa común e a
paz mundial. Desta maneira, o ensino da relixión católica, mantendo a súa peculiaridade e a esencia do diálogo fe-
cultura  e  fe-razón que a  caracterizou na democracia,  acolle  os  signos  dos  tempos e  responde os  desafíos  da
educación neste século XXI.

A estrutura do currículo de Relixión Católica intégrase no marco curricular da nova ordenación, e é análoga ás das
outras áreas e materias escolares, contribuíndo como estas a o desenvolvemento das competencias clave a través
dunha achega específica. É un currículo aberto e flexible para facilitar a súa programación nas diferentes contornas e
centros educativos.

Exponse, en primeiro lugar, as seis competencias específicas propias da área de Relixión Católica. Son comúns para
todas as etapas, propoñen gradualmente aprendizaxes de carácter cognitivo, instrumental e actitudinal; e permiten o
desenvolvemento  das  competencias  clave  en  Educación  Primaria.  Algunhas  competencias  específicas  están
centradas na formación da identidade persoal, cultivan as dimensións emocionais e afectivas e promoven que cada
alumno e alumna conforme con autonomía, liberdade e empatía o seu proxecto vital, inspirado pola antropoloxía
cristiá. Outras subliñan a dimensión social e cultural, necesaria para o despregamento da personalidade individual e a
construción responsable e creativa das contornas socioculturais desde a mensaxe cristiá de inclusión e fraternidade.
E outras propoñen a visión cristiá da vida, o coñecemento de Xesucristo e da Iglesia, e contribúen a unha síntese da
fe cristiá capaz de dialogar con outros saberes e disciplinas escolares.

En segundo lugar, propóñense os criterios de avaliación que están directamente relacionados coas competencias
específicas.

En terceiro lugar, propóñense os saberes básicos necesarios para alcanzar a proposta formativa da área de Relixión
Católica.  Estes  saberes,  que  derivan  especificamente  do  diálogo  da  Teoloxía  e  a  Pedagoxía,  constitúen  os
coñecementos, destrezas e actitudes necesarios para o logro das competencias específicas.

No currículo,  os saberes básicos preséntanse organizados en tres bloques.  O primeiro bloque xira en torno ao
descubrimento da vida e da autonomía persoal, á luz da mensaxe cristiá, que se enriquece con valores de liberdade,
responsabilidade, comunicación das emocións e ideas propias. O segundo bloque expón o coñecemento da contorna,
o encontro cos outros e o coidado dun mesmo e dos demais para crecer en harmonía e comuñón. O terceiro bloque
facilita a comprensión da tradición social e a identidade cultural para aprender a vivir con outros, a respectar a
natureza, construír contornas inclusivas e diversas e construír a casa común. Todos os saberes exponse cun sentido
aberto para facilitar a súa adaptación ao contexto.

Finalmente, as orientacións metodolóxicas e para a avaliación da área de Relixión Católica establecen unha proposta
didáctica en liña coas outras áreas da etapa e as situacións de aprendizaxe. A súa programación constitúe unha
oportunidade para incorporar as realidades máis próximas dos centros educativos e da contorna, para expor a
programación didáctica  da área de Relixión  Católica  en proxectos  e  ámbitos  máis  globalizados.  As  propostas
metodolóxicas de aprendizaxe cooperativa, aprendizaxe baseada en proxectos e por ámbitos curriculares que poidan
realizarse facilitarán un acceso máis inclusivo e universal á aprendizaxe.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Descubrir,  identificar  e  expresar  os
elementos crave da dignidade e a  identidade
persoal en situacións vitais próximas, a través
de biografías inspiradoras e relatos bíblicos de
alcance antropolóxico,  para ir  conformando a
propia  identidade  e  as  súas  relacións  con
autonomía, responsabilidade e empatía.

1-3 2 1-4 1-2-5 2-3 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Descubrir,  recoñecer  e  estimar  a
dimensión  socioemocional  expresada  na
participación  en  diferentes  estruturas  de
pertenza, desenvolvendo destrezas e actitudes
sociais tendo en conta algúns principios xerais
da ética cristiá, para a mellora da convivencia e
a sustentabilidade do planeta.

2-5 3 5 3 3 1-2-4 1

OBX3 -  Identificar  e  interpretar  as  situacións
que prexudican ou melloran a boa convivencia,
analizándoas coas claves persoais e sociais da
proposta cristiá,  para fomentar  o crecemento
mora l ,  a  cooperac ión  cos  demais  e  o
desenvolvemento de valores orientados ao ben
común.

1-5 3 1 3 3-4 1 3

OBX4  -  Comprender  e  admirar  o  patrimonio
cultural  nalgunhas  das  súas  expresións  máis
significativas,  gozando da súa contemplación,
analizando  o  universo  simbólico  e  vital  que
transmiten,  para  valorar  a  propia  identidade
cultural,  promover  o  diálogo  intercultural  e
xerar creacións artísticas.

4 3 2-3 3 1-2-4

OBX5  -  Explorar,  desenvolver  e  apreciar  a
propia  interioridade  e  experiencia  espiritual,
recoñecéndoa nas  propias  emocións,  afectos,
símbolos e crenzas, coñecendo a experiencia de
personaxes  relevantes  da  tradición  xudeu
cristián  e  doutras  relixións,  para  favorecer  o
autocoñecemento  persoal ,  entender  as
vivencias dos outros e promover o diálogo e o
respecto  entre  as  diferentes  tradicións
relixiosas.

1 1-3-5 3 2 1-3

OBX6  -  Comprender  os  contidos  básicos  do
cristianismo,  valorando  a  súa  contribución  á
sociedade, para dispoñer dunha síntese persoal
que permita dialogar, desde a propia identidade
social e cultural, con outras tradicións relixiosas
e áreas de coñecemento.

2-3 4 1 4-5 1-4 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XE viu Deus que era bo1 5

Traballaremos a Creación desde a
perspectiva da fermosa tarefa de vivir con
responsabilidade, coidando do mundo que
nos rodea
A misión de Noé

14

XMoisés facer posible o
imposible2 5Personaxes amigos de Deus. Alianza do

pobo de Deus
14

XNadal :unha estrela guíanos ata3 6Calendario litúrxico. Tempo de Advento e 18
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Xo portal3 6

Nadal
Elaboración de manualidades propias
destas datas (Belén)
Panxoliña para agasallar na nosa visita ao
xeriátrico

18

Xesús :amor infinito X4 5O sacramento do Bautismo
O Bautismo de Xesús 14

Ven e verás. Vaiche gustar X5 5

Identifico os símbolos do calendario
litúrxico e dos sacramentos
Na Semana Santa, a paixón de Xesús
Busca do tesouro. Xogo no patio para
preparar a Semana Santa e a Pascua

14

XXesús conta contigo6 5
Relatos bíblicos sobre os apóstolos de
Xesús. A súa misión
A misión da Igrexa
Reflexionamos sobre as vocacións

14

XSempre ó teu carón7 4

Unidos a Deus celebramos a Vida e a
misión da Igrexa
Os primeiros cristiáns. A solidariedade
entre eles.
Finaliza o curso, expresión de alegría
porque formamos parte desta comunidade!
Coidamos o que nos rodea. Lecturas no
patio para gozar da beleza da natureza

12

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

E viu Deus que era bo

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e expresar a través de
composicións orais, escritas e artísticas os
elementos crave da dignidade e a identidade
persoal, relacionándoas con diferentes situacións
vitais, tendo en conta biografías e relatos bíblicos de
vocación e misión.

É quen de destacar na composición dun
cadro os personaxes bíblicos
protagonistas e relacionalo con algunha
acción ou narración identificativa súa.

CA1.4 - Apreciar as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal, tomando
como punto de partida os relatos sobre a
comunidade de Xesús de Nazaret, os Apóstolos e a
Iglesia, asumindo responsabilidades no coidado das
persoas e do planeta.

Agradece o tempo compartido e aprecia
as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Colaborar e promover cos demais a análise
de situacións que prexudican ou melloran a
convivencia e a posta en marcha de accións
responsables que favorezan a construción dun
mundo máis equitativo e inclusivo.

Promove cos demais situacións que
melloran a convivencia e accións
responsables que favorecen a construción
dun mundo mais inclusivo e equitativo

CA1.10 - Identificar as virtudes e actitudes que
axudan a un crecemento persoal e espiritual, a
través do autocoñecemento e do acceso a outras
experiencias de personaxes da tradición cristiá.

Identifica os silencios como momentos de
calma e tranquilidade coma os axeitados
para pensar ou rezar

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- A importancia da familia e a comunidade como fonte de felicidade.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Antigo e Novo Testamento.

- A relación de Xesús coas persoas do seu tempo.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- Aprecio da importancia de vivir a fe en comunidade para a persoa crente.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O coidado da contorna natural e social como casa común.

2

Título da UDUD

Moisés facer posible o imposible

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Adquirir destrezas e habilidades sociais que
potencien a súa inclusión no grupo e contornas
culturais próximos, a través da lectura de pasaxes
bíblicas do NovoTestamento e a análise de
comportamentos de coidado, responsabilidade,
solidariedade e perdón.

Tenta adquirir  destrezas e habilidades
sociais axeitas para mellorar súa inclusión
nos grupos da clase

CA1.6 - Distinguir algúns dos valores propios do
cristianismo e a súa presentación en pasaxes dos
evanxeos, para aplicar a cooperación e a mediación,
a resolución pacífica de conflitos e a construción do
ben común en situacións próximas.

Indica algúns valores propios do
cristianismo para aplicar a cooperación,
resolución pacífica de conflitos e a
construción do ben de todos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Observar nas celebracións litúrxicas, os
espazos sacros e os sacramentos da Igrexa
elementos esenciais do cristianismo, poñéndoos en
relación coa vida de Xesús e a tradición da Igrexa.

Comenta o que mas interese lle provoca
das celebracións litúrxicas ás que asiste e
se tivo a oportunidade de ver a aplicación
de algún sacramento

CA1.11 - Comprender a importancia da alianza de
Deus co pobo de Israel que ten a súa continuación
en Xesucristo, e as súas achegas sociais e culturais
na historia.

Mantén actitudes de respecto cara as
achegas sociais e culturais cristiáns e
mesmo de outras relixións

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Relatos bíblicos de vocación e misión.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Identificación de diversos símbolos e tradicións relixiosas, en torno ao calendario litúrxico e os sacramentos.

- A importancia da alianza de Deus co pobo de Israel.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- A proposta moral cristiá para a vida en sociedade.

3

Título da UDUD

Nadal :unha estrela guíanos ata o portal

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.7 - Admirar diferentes expresións do patrimonio
cultural e da relixiosidade popular, recoñecendo a
súa beleza e o seu significado relixioso e a súa
vinculación con textos bíblicos, valorando a súa
achega á identidade cultural.

Dalle aprecio a expresións artísticas do
patrimonio relixioso popular da súa
contorna, valorando súa achega á
identidade do lugar

CA1.9 - Recoñecer e valorar o encontro cos demais
como oportunidade para o desenvolvemento da
propia interioridade, tendo como referencia os
encontros de Xesús de Nazaret.

Aproveita o encontro cos demais como
oportunidade para a corrrección da súa
propia personalidade e desenvolvemento
dos valores que nos ensinou Xesús

CA1.12 - Valorar a Igrexa como comunidade que
continuou coa misión de Xesús resucitado, desde as
primeiras comunidades cristiás ata a actualidade,
recoñecendo as súas celebracións, tradicións e
contribucións sociais.

Valora a Igrexa como comunidade que
ten a misión de descubrirnos a Xesus nas
celebracións, tradicións e contribucións á
sociedade

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Toma de conciencia da experiencia persoal e do modo de relacionarnos cos demais e con Deus.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Identificación de diversos símbolos e tradicións relixiosas, en torno ao calendario litúrxico e os sacramentos.

- Transmisión do sentimento relixioso a través da música e as artes.

- María, Nai da Igrexa.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- Obras artísticas que representan momentos da tradición bíblica e que son configuradoras da súa identidade
cultural.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Hábitos e actividades para o logro dos obxectivos de desenvolvemento sostible á luz da ética cristiá.

4

Título da UDUD

Xesús :amor infinito

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Desenvolver sensibilidade sobre o valor da
vida e da igual dignidade do ser humano, e o seu
papel no coidado da natureza, tomando como
modelo personaxes bíblicos e da tradición cristiá.

Valora os xestos de coidado en prol da
dignidade da vida das persoas e é
consciente da súa importancia no coidado
e protección dos animais e da natureza

CA1.4 - Apreciar as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal, tomando
como punto de partida os relatos sobre a
comunidade de Xesús de Nazaret, os Apóstolos e a
Iglesia, asumindo responsabilidades no coidado das
persoas e do planeta.

Agradece o tempo compartido e aprecia
as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal,
tomando como partida relatos sobre a
comunidade de Xesús

CA1.5 - Colaborar e promover cos demais a análise
de situacións que prexudican ou melloran a
convivencia e a posta en marcha de accións
responsables que favorezan a construción dun
mundo máis equitativo e inclusivo.

Promove cos demais situacións que
melloran a convivencia e accións
responsables que favorecen a construción
dun mundo mais inclusivo e equitativo

CA1.10 - Identificar as virtudes e actitudes que
axudan a un crecemento persoal e espiritual, a
través do autocoñecemento e do acceso a outras
experiencias de personaxes da tradición cristiá.

Identifica os silencios como momentos de
calma e tranquilidade coma os axeitados
para pensar ou rezar, como fixo Xesús

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.
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Contidos

- A centralidade da persoa na mensaxe cristiá.

- As relacións cos outros como oportunidade de autocoñecemento e crecemento persoal.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Antigo e Novo Testamento.

- A relación de Xesús coas persoas do seu tempo.

- Xesús anuncia o Reino de Deus: fraternidade e misericordia.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- A importancia do perdón para a construción de relacións sociais sólidas, solidarias e fraternas. O sacramento da
reconciliación.

- Tipos de oración: características e diferenzas.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Unha mirada cristiá á realidade: a toma de conciencia das situacións sociais inxustas.

5

Título da UDUD

Ven e verás. Vaiche gustar

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Adquirir destrezas e habilidades sociais que
potencien a súa inclusión no grupo e contornas
culturais próximos, a través da lectura de pasaxes
bíblicas do NovoTestamento e a análise de
comportamentos de coidado, responsabilidade,
solidariedade e perdón.

Tenta adquirir  destrezas e habilidades
sociais axeitas para mellorar súa inclusión
nos grupos  da  clase, analizando
comportamentos  de coidado,
solidarieda...

CA1.6 - Distinguir algúns dos valores propios do
cristianismo e a súa presentación en pasaxes dos
evanxeos, para aplicar a cooperación e a mediación,
a resolución pacífica de conflitos e a construción do
ben común en situacións próximas.

Indica algúns valores propios do
cristianismo para aplicar a cooperación,
resolución pacífica de conflitos e a
construción do ben de todos

CA1.7 - Admirar diferentes expresións do patrimonio
cultural e da relixiosidade popular, recoñecendo a
súa beleza e o seu significado relixioso e a súa
vinculación con textos bíblicos, valorando a súa
achega á identidade cultural.

Dálle aprecio a expresións artísticas do
patrimonio relixioso popular da súa
contorna, , valorando súa achega á
identidade do lugar

CA1.8 - Observar nas celebracións litúrxicas, os
espazos sacros e os sacramentos da Igrexa
elementos esenciais do cristianismo, poñéndoos en
relación coa vida de Xesús e a tradición da Igrexa.

Comenta o que mas interese lle provoca
das celebracións litúrxicas ás que asiste e
se tivo a oportunidade de ver a aplicación
de algún sacramento
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.9 - Recoñecer e valorar o encontro cos demais
como oportunidade para o desenvolvemento da
propia interioridade, tendo como referencia os
encontros de Xesús de Nazaret.

Aproveita  o encontro cos demais como
oportunidade para a corrrección da súa
propia personalidade e desenvolvemento
dos valores que nos ensinou Xesús

CA1.11 - Comprender a importancia da alianza de
Deus co pobo de Israel que ten a súa continuación
en Xesucristo, e as súas achegas sociais e culturais
na historia.

Mantén actitudes de respecto cara as
achegas sociais e culturais cristiáns e
mesmo de outras relixións

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Técnicas de mediación para a resolución pacífica de conflitos á luz do Evanxeo.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Identificación de diversos símbolos e tradicións relixiosas, en torno ao calendario litúrxico e os sacramentos.

- Transmisión do sentimento relixioso a través da música e as artes.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- Obras artísticas que representan momentos da tradición bíblica e que son configuradoras da súa identidade
cultural.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Ética do coidado: a responsabilidade, a compaixón, o perdón e o amor.

6

Título da UDUD

Xesús conta contigo

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e expresar a través de
composicións orais, escritas e artísticas os
elementos crave da dignidade e a identidade
persoal, relacionándoas con diferentes situacións
vitais, tendo en conta biografías e relatos bíblicos de
vocación e misión.

É quen de destacar na composición dun
cadro os personaxes bíblicos
protagonistas e relacionalo con algunha
acción ou narración identificativa súa.

CA1.4 - Apreciar as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal, tomando
como punto de partida os relatos sobre a
comunidade de Xesús de Nazaret, os Apóstolos e a
Iglesia, asumindo responsabilidades no coidado das
persoas e do planeta.

Agradece o tempo compartido e aprecia
as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal,
tomando como partida relatos sobre a
comunidade de Xesús

13/01/2023 09:21:25 Páxina 24de11



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Colaborar e promover cos demais a análise
de situacións que prexudican ou melloran a
convivencia e a posta en marcha de accións
responsables que favorezan a construción dun
mundo máis equitativo e inclusivo.

Promove cos demais situacións que
melloran a convivencia e accións
responsables que favorecen a construción
dun mundo mais inclusivo e equitativo

CA1.7 - Admirar diferentes expresións do patrimonio
cultural e da relixiosidade popular, recoñecendo a
súa beleza e o seu significado relixioso e a súa
vinculación con textos bíblicos, valorando a súa
achega á identidade cultural.

Dálle aprecio a expresións artísticas do
patrimonio relixioso popular da súa
contorna, , valorando súa achega á
identidade do lugar

CA1.10 - Identificar as virtudes e actitudes que
axudan a un crecemento persoal e espiritual, a
través do autocoñecemento e do acceso a outras
experiencias de personaxes da tradición cristiá.

Identifica os silencios como momentos de
calma e tranquilidade coma os axeitados
para pensar ou rezar, como fixo Xesús

CA1.12 - Valorar a Igrexa como comunidade que
continuou coa misión de Xesús resucitado, desde as
primeiras comunidades cristiás ata a actualidade,
recoñecendo as súas celebracións, tradicións e
contribucións sociais.

Valora a Igrexa como comunidade que
ten a misión de descubrirnos a Xesus nas
celebracións, tradicións e contribucións á
sociedade

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- As relacións cos outros como oportunidade de autocoñecemento e crecemento persoal.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Antigo e Novo Testamento.

- Relatos bíblicos que describen a vida de Xesús de Nazaret cos Apóstolos e as primeiras comunidades cristiás.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Actitudes de respecto e inclusión para crear contornas de convivencia intercultural.

7

Título da UDUD

Sempre ó teu carón

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Desenvolver sensibilidade sobre o valor da
vida e da igual dignidade do ser humano, e o seu
papel no coidado da natureza, tomando como
modelo personaxes bíblicos e da tradición cristiá.

Valora os xestos de coidado en prol da
dignidade da vida das persoas e é
consciente da súa importancia no coidado
e protección dos animais e da natureza

CA1.3 - Adquirir destrezas e habilidades sociais que
potencien a súa inclusión no grupo e contornas
culturais próximos, a través da lectura de pasaxes
bíblicas do NovoTestamento e a análise de
comportamentos de coidado, responsabilidade,
solidariedade e perdón.

Tenta adquirir  destrezas e habilidades
sociais axeitas para mellorar súa inclusión
nos grupos  da  clase, analizando
comportamentos  de coidado,
solidariedade...

CA1.4 - Apreciar as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal, tomando
como punto de partida os relatos sobre a
comunidade de Xesús de Nazaret, os Apóstolos e a
Iglesia, asumindo responsabilidades no coidado das
persoas e do planeta.

Agradece o tempo compartido e aprecia
as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal,
tomando como partida relatos sobre a
comunidade de Xesús

CA1.6 - Distinguir algúns dos valores propios do
cristianismo e a súa presentación en pasaxes dos
evanxeos, para aplicar a cooperación e a mediación,
a resolución pacífica de conflitos e a construción do
ben común en situacións próximas.

Indica algúns valores propios do
cristianismo para aplicar a cooperación,
resolución pacífica de conflitos e a
construción do ben de todos

CA1.8 - Observar nas celebracións litúrxicas, os
espazos sacros e os sacramentos da Igrexa
elementos esenciais do cristianismo, poñéndoos en
relación coa vida de Xesús e a tradición da Igrexa.

Comenta o que mas interese lle provoca
das celebracións litúrxicas ás que asiste e
se tivo a oportunidade de ver a aplicación
de algún sacramento

CA1.9 - Recoñecer e valorar o encontro cos demais
como oportunidade para o desenvolvemento da
propia interioridade, tendo como referencia os
encontros de Xesús de Nazaret.

Aproveita  o encontro cos demais como
oportunidade para a corrrección da súa
propia personalidade e desenvolvemento
dos valores que nos ensinou Xesús

CA1.11 - Comprender a importancia da alianza de
Deus co pobo de Israel que ten a súa continuación
en Xesucristo, e as súas achegas sociais e culturais
na historia.

Mantén actitudes de respecto cara as
achegas sociais e culturais cristiáns e
mesmo de outras relixións

CA1.12 - Valorar a Igrexa como comunidade que
continuou coa misión de Xesús resucitado, desde as
primeiras comunidades cristiás ata a actualidade,
recoñecendo as súas celebracións, tradicións e
contribucións sociais.

Valora a Igrexa como comunidade que
ten a misión de descubrirnos a Xesus nas
celebracións, tradicións e contribucións á
sociedade

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- A dignidade do ser humano.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- A relación de Xesús coas persoas do seu tempo.

- María, Nai da Igrexa.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.
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Contidos

- Aprecio da importancia de vivir a fe en comunidade para a persoa crente.

- Valor cultural e artístico do patrimonio da diocese.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Proxectos de servizo e solidariedade promovidos pola Igrexa.

4.1. Concrecións metodolóxicas

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
O fin último da escola non pode restrinxirse á transmisión de informacións e coñecementos,  senón que ha de
provocar  o  desenvolvemento  integral.  Busca  estimular  e  acompañar  de  forma personalizada  o  crecemento  e
aprendizaxe de cada alumno/a

Coa LOMLOE promocionase unha metodoloxía que fomente a aprendizaxe competencial cun tratamento transversal
da educación en valores, do desenvolvemento sostible, da igualdade entre mulleres e homes, da igualdade de trato e
non discriminación e da prevención da violencia contra as nenas e as mulleres, do acoso e do ciberacoso escolar, así
como a cultura de paz e os dereitos humanos.

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; como docente paso a ser xestor/a
de  coñecemento  do  alumnado,  e  o  alumno/a  adquire  un  maior  grao  de  protagonismo,  para  que  adquira  as
competencias adecuadas á súa idade. Por iso partirei dos coñecementos que ten o alumnado e da súa experiencia e,
utilizarei, cando sexa posible, unha aprendizaxe por descubrimento. Prepara ao alumnado para a vida, ensinándoos a
comprender e valorar con espírito crítico.

Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se non se desenvolven todas as
capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se encontra a capacidade transcendente; por iso, debemos ter
en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a súa identidade e a dos
outros. E axudarannos a definir a predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que se
realicen estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado
chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao
longo da vida.

Ademais,  a  aprendizaxe  competencial  en  Relixión  completarase  cunha  metodoloxía  indagativa:  con  traballo
cooperativo e interdisciplinar. Polo tanto, intentarei, establecer unha fonte de conexión entre as distintas áreas
póndome de acordo con outros mestres/as para algunhas actividades comúns e a través da realización de proxectos,
conseguir RETOS.

E, coma os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos fundamentais vinculados
a contexto real; será importante traballar a parte competencial de forma que o coñecemento se transforme en
acción, en experiencia, en vivencia e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos.
Polo tanto, nas consideracións metodolóxicas debo atender aos seguintes aspectos:

a) Os principios metodolóxicos:

1) Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. Cunha metodoloxía activa, personalizada e, inclusiva, que preste
especial atención á diversidade do alumnado e con actividades que teñan sentido para o alumnado xa que partiremos
dos problemas e as situacións reais da aula

2) Asegurar aprendizaxes dinámicas, construtivas e significativas, e globalizadoras. Que axuden a desenvolver todas
as capacidades do alumno/a: ver, xulgar e actuar correctamente sobre si mesmos, os demais, a sociedade e o medio
que os rodea.
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Valorando a reflexión e o pensamento crítico do alumnado para facilitar a significatividade do aprendido e a súa
aplicabilidade á vida. E, de xeito progresivo, baseándome no principio de continuidade. Ao mesmo tempo, esíxeme
coñecer as necesidades,  intereses e o nivel  de desenvolvemento dos nenos e nenas,  preparándoos para unha
aprendizaxe ao longo de toda a vida. O aprender a aprender, desde a aprendizaxe colaborativa entre alumnado ¿
mestre/a, e desde a cooperación no traballo especialmente para a resolución de problemas que poidan xurdir na
convivencia de aula.

En reli, os alumnos/as inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da vida enraizada no profundo do
ser, irán descubríndoo nos símbolos e signos do seu contorno, no progreso do curso e na humanización consciente,
na linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación, e de forma máis concreta, na persoa de
Xesucristo  e  a  súa  presenza  na  comunidade cristiá.  Por  todo  iso,  deberán  manexar  diferentes  destrezas  que
impliquen o traballo en grupo colaborando cos seus compañeiros/as, como unha forma de vivenciar e experimentar
todo o que fai referencia ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.

3) Partindo dunha metodoloxía aberta e flexible, para favorecer que sexa unha aprendizaxe autónoma.
Baseada en proxectos. Conectada coa vida, e lúdica, que esperte o entusiasmo e interese por saber.
Moi  participativa,  e  con formas de organización que a  favorezan.  Así  penso que fomentarei  o  seu espírito  de
colaboración e responsabilidade.

4) Potenciando a actividade. Facilitando a reflexión á hora da acción e, posibilitando que o alumno/a chegue a facer
aquelas actividades que aínda non é capaz de realizar só/soa, pero si coa axuda convinte (zona de desenvolvemento
potencial) se pode. O mesmo tempo proporei maior participación dos nenos/as na aula mediante a lectura de textos
en voz alta e exposición explicativas dos seus traballos ó resto dos compañeiros e compañeiras, fomentado desde o
voluntariado.

Para todo isto:
¿ Partirei da avaliación inicial, específica e global. Analizarei os seus coñecementos previos.
¿ Motivarei adecuadamente. Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo das súas
propias experiencias. Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións e, espertando
unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender.
Para conseguilo, promoverei o interese desde a motivación, o estímulo e o traballo tanto persoal como en equipo,
base do crecemento persoal, orientando ao alumnado para que se valore a si mesmo/a, e descubra as súas aptitudes
e acepte as súas limitacións, respectando seus ritmos e estilos de aprendizaxe. Con proxectos significativos e desde a
resolución colaborativa de problemas ¿
¿ Fomentarei a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos. É importante que o
alumno se implique directamente no proceso de ensino aprendizaxe, que saiba marcarse os seus propios obxectivos
e que sexa capaz, progresivamente, de autoavaliar o seu proceso de aprendizaxe, e coa finalidade de fomentar súa
autonomía
¿ Un punto que considero importante é que tamén atendenderei ao seu ámbito emocional, facilitando que adquira
técnicas de autorregulación das súas propias emocións pois forma parte da súa educación integral, e promoverá o
desenvolvemento da súa correcta autoestima.
¿ Terei en conta as características persoais de cada alumno/a. No artigo 4, ¿¿Ensino básico¿¿ sinálase ¿¿Cando tal
diversidade requírao, adoptaranse as medidas organizativas, metodolóxicas e curriculares pertinentes (...) conforme
aos principios do Deseño universal de aprendizaxe¿¿.

b) O agrupamento dos alumnos
- Gran grupo.
- Pequeno grupo.
- Traballo de mesa individual...

Os  criterios  de  distribución  do  alumnado  na  aula  este  curso  tras  a  recuperación  da  pandemia  por  Covid-19,
establecereinos cada día en función de cal sexa a actividade que se desenvolva, e/ou segundo as características e
necesidades do alumnado en base a natureza disciplinar da actividade. Establecerei agrupamentos fixos e, variarán
segundo o criterio que teña establecido cada titor/a na súa aula, ou preferiblemente de xeito individual en último
caso.

c) Organización dos espazos e tempos
Adaptado aos alumnos/as. Tendo en conta as súas preferencias, características e capacidades en todo momento.
Preverei as distintas situacións xerando na aula un ambiente físico de aprendizaxe grato, afectivamente significativo
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e esteticamente agradable que lle permita ao alumnado sentirse cómodo, seguro e acollido no tempo que dura cada
sesión de Relixión.
Será unha organización o mais flexible posible, dentro das condicións nas circunstancias especiais que puidesen
xurdir ao longo do curso, seguindo o indicado nos protocolos COVID, se os seguise a haber, e, adaptándome á idade,
actividade, motivación...
Pretendo que os nenos/as sexan dinámicos e se sintan motivados nas clases de Reli, tanto a nivel individual como en
grupos reducidos ou gran grupo; deste xeito se amosará a parte activa, creativa e participativa do alumnado.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material específico e convencional da aula

Material impreso

Material informático  e medios audiovisuais. Tecnoloxía da Aprendizaxe da Información (TAC)

Material non específico. Material do medio natural, de refugallo...

Materiais diversos

Recursos persoais ou humanos

Material funxible variado

Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de contidos, ás características e necesidades específicas de cada
contexto educativo e, especialmente ás características individuais do noso alumnado, atendendo ao artigo 4 da
LOMLOE ¿¿Ensino  básico¿¿  sinálase  ¿¿Cando tal  diversidade requírao,  adoptaranse as  medidas  organizativas,
metodolóxicas e curriculares pertinentes (...) conforme aos principios do Deseño universal de aprendizaxe¿¿.

Estes materiais permitirán distintos graos de uso; para iso, serán o máis diversos posible, e ofrecerán múltiples
posibilidades de utilización en función das necesidades de cada situación e momento. Entre outros, para o correcto
desenvolvemento desta programación precisaremos:

*Material específico e convencional da aula: Encerado, mesas, sillas, paneis, xogos e puzles, Biblioteca de aula...

*Material impreso, coma os libros: a Biblia (infantil e xuvenil), contos, cómics, libros de personaxes sagrados, xogos
de cartas (a vida de Xesús), parábolas en láminas de cores...

*Material informático e medios audiovisuais. Tecnoloxía da Aprendizaxe da Información (TAC) e TIC: ordenador con
conexión a internet, canón de video, , páxinas web, Biblia on line, xogos informáticos, a miña aula virtual el, películas
animadas do Antigo e do Novo Testamentos...

*Material non específico: Estarán presentes nas aulas elementos do medio natural e sociocultural que favorezan o
vínculo coa identidade do alumnado e creen un ambiente significativo, ademais de espertar o interese por explorar e
experimentar cos elementos que as nenas e os nenos teñen ao seu dispor. Podemos clasificalo en natural (o que
recollemos no patio, nunha saída... como pedriñas, follas, piñas para decorar nas datas de Nadal...). E, material
reciclado. Isto é material que daremos unha segunda vida reutilizándoo na aula para diferentes actividades lúdicas
dentro da nosa clase de relixión (ademais traballamos o tema transversal de educ. para o consumo e a educación
ambiental) Ex: vasos de iogur, tapas de botella, botellas de plástico pequenas, rolos de papel hixiénico... para que o
alumnado, coa nosa revisión, sexa quen de elaborar sus propios xogos ou adornos.

*Materiais diversos: que se utilizarán nas ocasións que así o requira o tema a traballar, para fomentar a motivación.
Por exemplo: xornais,, láminas, fotografías,...
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*Material funxible variado: lapis, goma de borrar, folios brancos, folios de cores, papel charol, papel de seda, papel
pinocho, cartolinas, plásticos transparentes, ceras, rotuladores, plastilina, cola, pegamento, tesoiras,...

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao comezo de curso preciso partir dos coñecementos previos que ten o meu alumnado e válome da avaliación inicial
para determinar o nivel de coñecementos previos e o grao de desenvolvemento das competencias básicas en cada
neno/a.

A avaliación inicial ao principio de cada curso, fareina con actividades lúdicas moi sinxeliñas.

Terá carácter informativo e será o referente para o desenvolvemento do currículo, así como para adoptar as medidas
de apoio, reforzo en alumnado con necesidades de atención mais específicas, e de recuperación, que considere mais
oportunas para cada alumno/a

E, ao comezo de cada Unidade Didáctica, aproveitarei para facer unha proba inicial para valorar os coñecementos
previos dos que partimos, mediante diálogo e a través de preguntas abertas, aproveitando algunha actividade de
presentación divertida e motivadora.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

14

UD 2

14

UD 3

18

UD 4

14

UD 5

14

UD 6

14

UD 7

12

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora.

A Avaliación continua: levase a cabo día a día, tanto de maneira global, da marcha da clase, como individualizada,
mediante os instrumentos: observación das actitudes dos alumnos/as, habilidades e destrezas adquiridas, traballo de
clase, seguimento do caderno, e algunha proba obxectiva. Servirá para ver se acadan obxectivos e competencias
previstos e ademais para comprobar se se segue co tema ou hai que retomar aspectos que non quedan claros

Os criterios de cualificación son os instrumentos que se utilizan para obter o resultado da cualificación do alumnado
nunha determinada avaliación.

Estes instrumentos (que establecerei con escalas de observación, rexistros, rúbricas... segundo a consecución do
logro de maior a menor grado) permitiranme recoller información relevante sobre os resultados de aprendizaxe e en
base aos seguintes criterios de cualificación:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a) Parte actitudinal: 45%

Criterios de cualificación:
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Aproveitamento do tempo.
Esforzo e participación con interese en cada sesión.
Respecto aos mestres/as e aos compañeiros/as
Respecto ás normas de funcionamento na clase.
Atende e participa nas explicacións.
Responde as preguntas orais / escritas (competencia en comunicación lingüística)

b) Parte conceptual. Análise das producións individuais: 15%
O traballo está completo e corrixido. Presentación e limpeza.
Realización das tarefas e actividades cumprindo as normas da clase (plásticas, escritas, orais..)

c) Parte procedimental (actividades mais prácticas): Manualidades, xogos, actividades coas novas tecnoloxías
(competencia dixital): 32%
Con boa actitude, traballo, esforzo, motivación...
Móstrase con interese por facer actividades novas e de distinta índole..

d) Comportamento en xeral na aula + 8%

Cos resultados obtidos dos instrumentos que medimos na avaliación asignarase unha cualificación.

O método de avaliación será o de ¿avaliación continua¿, como xa comentei con anterioridade, onde o alumno/a será
avaliado constantemente. Desta avaliación xurdirán as diferentes cualificacións por trimestre e a final.

Criterios de recuperación:

O alumnado que precise recuperar, recibirá os apoios necesarios para recuperar as aprendizaxes que non alcanzase
con pautas que faciliten a recuperación e o progreso na aprendizaxe, con xogos , con propostas sinxelas de reforzo...

Tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, adecuadas e personalizadas para atender o desfasamento curricular ou
as dificultades de aprendizaxe do alumno ou alumna, antes de que finalice cada Ud., xa solicitarei axuda ao equipo
de orientación do centro e ao titor/a do alumno/a para organizar un plan específico de reforzo para que, durante o
resto de curso, poida alcanzar o grao de adquisición das competencias correspondentes.

6. Medidas de atención á diversidade

De forma xenérica, podemos dicir que no artigo 75 da LOMLOE se indica a necesidade de actuar baixo o prisma da
inclusión e atención á diversidade en todos os ámbitos educativos.

Nesta etapa porase especial énfase na atención individualizada aos alumnos, na realización de diagnósticos precoces
e  no  establecemento  de  mecanismos  de  apoio  e  reforzo  para  evitar  a  repetición  escolar,  particularmente  en
contornas socialmente desfavorecidas. Nas devanditas contornas as Administracións procederán a un axuste das
cocientes(ratios) alumno/unidade como elemento favorecedor destas estratexias pedagóxicas.

O principio de heteroxeneidade comporta a existencia de distintos ritmos e niveis de aprendizaxe nunha mesma clase
polo que o respecto e a atención á diversidade son fundamentais.

A finalidade de atender á diversidade é garantir un adecuado desenvolvemento do alumnado en función das súas
necesidades educativas.

Ao comezo do curso realizaremos unha proba de avaliación inicial que nos permitirá detectar se temos alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo.

Dependendo do tipo de necesidades poderemos establecer distintas medidas de atención á diversidade como son o
reforzo, o apoio ou a adaptación curricular que será deseñada especificamente para cada alumno en coordinación co
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titor/a, o departamento de orientación e o resto dos profesores que lle imparten clase.

Ao longo das  unidades  didácticas  atenderase á  diversidade de todo o  alumnado propoñendo actividades  non
discriminatorias, métodos de carácter compensador, actividades variadas para os diferentes ritmos, instrumentos de
avaliación flexibles, ou valores que inclúan a pluralidade do alumnado.

Plantéxanse actividades moi sinxelas, mais manipulativas e visuais para aquel alumnado que teña un ritmo de
aprendizaxe máis lento ou que amose dificultades concretas nalgún contido. Tamén se propoñen actividades máis
complexas para aquel alumnado que teña un maior ritmo de aprendizaxe ou que posúa aptitudes para ampliar certos
contidos.

Para os alumnos con altas capacidades intelectuais ou unhas condicións extraordinarias para a materia facilitarase
unhas actividades de ampliación, así como traballos voluntarios.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.1 - Tolerancia, respecto e
compañerismo X X X X X X X

ET.2 - Educación para a
superación de desigualdades
por razón de xénero...

X X X X X X X

ET.3 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X X X X X

ET.4 - Comunicación
audiovisual e TAC X X X X X X X

ET.5 - Competencia dixital X X X X X X X

ET.6 - Fomento da
creatividade X X X X X X X

ET.7 - Educación para o
respecto ao medio ambiente.
Educación ambiental

X X X X X X X

ET.8 - Educación para a PAZ. X X X X X X X

ET.9 - Comprensión da
lectura X X X X X X X

ET.10 - Expresión oral e
escrita, positivas X X X X X X X

ET.11 - Fomento do
emprendemento X X X X X X X

ET.12 - Fomento do espíritu
científico X X X X X X X

ET.13 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X X X X

ET.14 - Educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.15 - Educación emocional
e en valores X X X X X X X

ET.16 - Educación para o
emprego responsable do
tempo libre e lecer

X X X X X X

Observacións:
Para traballar interdisciplinarmente en todas e cada unha das unidades didácticas en beneficio dunha educación
integral  e sostible,  no currículo LOMLOE destaco os seguintes ELEMENTOS TRANSVERSAIS que serán eixes
vertebradores de todo o proceso de e-A:

* Educación para a superación de desigualdades por razón de xénero: Igualdade de
dereitos e oportunidades entre ambos sexos.
* Igualdade entre mulleres e homes.
* Comunicación audiovisual e TIC e TAC: Formación para o aprendizaxe e a
utilización das novas tecnoloxías da información e a comunicación.
* Competencia dixital
* O fomento da creatividade no alumnado
* Educación para o respecto ao medio ambiente. Educación ambiental
* Educación moral e para a PAZ. Durante o curso traballaremos o control da
respiración e os momentos de silencio
* Comprensión da lectura. A comprensión lectora que faremos de xeito cooperativo,
porque o esforzo en equipo, facilita mais éxitos individuais e favorece a igualdade
de oportunidades.
* Expresión oral e escrita, positivas
* Se fomentará o espírito científico, e o emprendemento
* Educación para o consumo responsable e o desenvolvemento sostible
* Educación para a saúde, incluída a afectivo-sexual
* Educación emocional e en valores
* Educación para a utilización responsable do tempo libre e de lecer. Bo emprego do
ocio e do tempo libre. Culturalidade

A área de Relixión Católica é en si unha educación en valores, polo tanto tamén inclúo neste apartado, porque
considero importantes traballar en todas as unidades, valores fundamentais coma:

O respecto e compañeirismo, amizade, o amor, a alegría, o perdón, as familias, compartir, axudar, a caridade, a
tolerancia, a interculturalidade....

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Material non decidido polo momento: Será material reciclado
o que empreguemos como base para  a  elaboración deste
Belén  que  irá  por  todas  as  aulas  do  colexio  e  á  visita  ao
xeriátrico

Belén

Saídas  ao  patio  que  faremos  con  obxectivo  de  admirar  a
beleza do mundo que nos rodea e ler distintos textos

Lecturas felices no patio

Prepararei unha busca do tesouro de momentos importantes
da Semana Santa e Pascua que logo debemos ordenar, con
premio para todos ao finalizar a sesión

Busca do tesouro da Semana Santa e Pascua
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Observacións:
A LOMLOE no artigo 5bis, di:

¿A educación non formal no marco dunha cultura da aprendizaxe ao longo da vida, comprenderá todas aquelas
actividades, medios e ámbitos de educación que se desenvolven fóra da educación formal e que se dirixen a
persoas de calquera idade con especial interese na infancia e a mocidade, que teñen valor educativo en si
mesmos e foron organizados expresamente para satisfacer obxectivos educativos en diversos ámbitos da vida
social  tales  como  a  capacitación  persoal,  promoción  de  valores  comunitarios,  animación  sociocultural,
participación social, mellora das condicións de vida, artística, tecnolóxica, lúdica ou deportiva, entre outros.
Promoverase a articulación e complementariedade da educación formal e non formal co propósito de que esta
contribúa á adquisición de competencias para un pleno desenvolvemento da personalidade¿

As actividades complementarias que propoño serán experiencias de aprendizaxe emocionalmente positivas e
divertidas, e, aplicaranse nun ambiente de afecto e confianza, para potenciar a súa autoestima e integración
social e o establecemento dun apego seguro.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Traballo en equipo con outros mestres/as

Emprego de ferramentas TIC

Consigo que o alumnado traballe en equipo

Tento facer clases amenas e motivadoras

Priorizo os valores cristiáns e procedementos, sobre os conceptos

Implico as familias

Utilizo medidas de atención á diversidade

Avalío constantemente miña propia práctica docente

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR

¿ Economía de fichas que traballen sobre os estándares definidos da unidade.
¿ Debuxos que representen aquilo que aprenderon.
¿ Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado na aula.

INDICADORES DE LOGRO

Os  indicadores  de  logro  marcan  o  grado  de  cumprimento  do  alumnado  dun  estandar  de  aprendizaxe  e,  en
consecuencia dunha competencia específica
A normativa recolle que ¿¿o profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a
súa propia práctica docente, para o cal establecerá indicacións de logro nas programacións docentes¿¿ polo tanto
ademais da avaliación do alumnado, neste apartado inclúo a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe e miña
propia actuación como mestra de Relixión.

Descrición:
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* Avaliación da programación:
.Que porcentaxe do alumnado alcanzou os obxectivos e de aprendizaxe da unidade?
.Que é o que mellor funcionou nesta unidade?
.Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

* Avaliación e análise da miña propia actuación, tendo en conta aspectos como a PROGRAMACIÓN en si, a adecuación
de  obxectivos  e  contidos,  ou  axuste  ás  características  e  intereses  do  alumnado,  as  medidas  de  atención  á
diversidade, os recursos e o uso que fixen das TIC, se os elementos transversais incluídos foron suficientes, como foi
a organización e clima da aula, a interacción co resto da comunidade educativa e coas familias durante todo o curso.
Será global, formativa e continua e, farase de xeito continuo a través da reflexión diaria sobre ou traballo que se leve
a  cabo  co  alumnado  e  cos  resultados  obtidos;  levarase  a  cabo  en  tres  momentos:  inicial  para  comprobar
coñecementos previos e ou momento evolutivo do alumno/a.  Continua ou formativa que se realiza durante ou
proceso e, obsérvanse e valóranse os progresos, dificultades e necesidades do alumno/a para axustar a intervención
pedagóxica.

E, final ou sumativa ao concluír ou proceso de E-A que me permitirá comprobar e valorar o grao de consecución dos
obxectivos por parte do alumnado, a eficacia do traballo da propia práctica como docente e de todo o proceso en si.

Os procedementos e instrumentos de avaliación do aprendizaxe dos alumnos que usaremos son os seguintes:

*Observación directa e sistemática : como xa comentei, con escalas de observación, rexistro anecdótico persoal,
rúbricas, rexistro dos alumnos
en canto a esforzo, actitude, interese e participación.
*Expresión oral de experiencias e contidos: diálogos, asembleas, postas en común, preguntas individuais e en grupo¿
*Traballo na aula: análise da produción dos alumnos (plásticas, escritas, orais¿) en,
¿Fichas de actividades e xogos de cada U.D.
¿Fichas- resumo ou de atención das unidades didácticas do trimestre
¿Pequenos traballos en gran ou en pequeno grupo
¿Traballo cooperativo
¿Manualidades, pasatempos
¿Xogos de mesa, de creatividade,
¿Actividades coas novas tecnoloxías: co ordenador, na aula virtual...

Como xa comentei, para a avaliar empregarei diferentes técnicas, como pode ser observación directa ou sistemática
e utilizarei instrumentos de recollida de datos coma , anecdotarios, escalas de estimación, entrevistas coas familias
(se fose preciso). Tamén avaliarei a actitude do alumno/a perante a sesión. Non haberá exames como tales. As notas
actualizareinas no programa XADE cada trimestre.

En caso de ter un caso de NEE na aula, avaliarei segundo a súa ACI, sen impedir promocionar ao alumnado

En caso de NEAE, adaptaremos a avaliación a esas necesidades.

Con casos de alumnado con necesidades existe a posibilidade de facer axustes de rateos.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

PROCEDEMENTOS DE SEGUIMENTO

Coa LOMLOE se establece que a avaliación será continua e global e que se deben establecer medidas de reforzo tan
pronto como se detecten dificultades no proceso de E-A de cada alumno/a.

Ao ser unha avaliación continua:  levase a cabo día a día,  tanto de maneira global,  da marcha da clase,  como
individualizada, mediante:
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* o seguimento a través da aplicación Proens, revisando os datos de cada UD: data de inicio e final, sesións previstas
e sesións realizadas, grado de cumprimento, propostas xerais de mellora e outras observacións ; coa frecuencia que
se acorde coa coordinadora de 2º ciclo de E.P.

*e os instrumentos xa sinalados para cada Ud.: observación das actitudes dos alumnos/as, habilidades e destrezas
adquiridas, traballo de clase, seguimento da economía de fichas ou do caderno, e probas obxectivas. Servirá para ver
se van acadando os obxectivos e competencias previstos e ademais para que o mestre/a sepa se pode seguir
avanzando ou ten que retomar aspectos que non quedaron demasiado claros.

A AVALIACIÓN do alumnado, se levará a cabo por parte do equipo docente de forma colexiada e nunha única sesión
ao finalizar o curso. O resto, son parte do proceso de seguimento do progreso dos alumnos/as, isto é, avaliación
continua que se fai cada trimestre do curso.

PROPOSTAS DE MELLORA de cara ao presente curso e de cara ao seguinte ano académico:

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

SI CASE SEMPRE CASE NUNCA NON PROPOSTAS DE MELLORA

* Preparación da clase e dos materiais didácticos
- Hai coherencia entre a programación e o desenvolvemento das clases.
- Existe unha distribución temporal equilibrada.
- O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo.

* Utilización dunha metodoloxía adecuada e de distintos recursos, incluíndo diversos medios audiovisuais (TIC e TACs)
- A metodoloxía axústase ás necesidades e intereses do alumnado.
- A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das capacidades do alumno/a
-  Faise  uso  de  distintos  recursos,  incluíndo  diversos  medios  audiovisuais  e  Tecnoloxías  da  aprendizaxe  e
Comunicación (TACs)

* Regulación da práctica docente
-Grao de seguimento dos alumnos medio- alto .
- Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.
- Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.

* Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá ao alumnado e ás familias
- Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos e aos contidos.
- Consecución dos alumnos dos estándares de aprendizaxe programados
- Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables da aprendizaxe.
- Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades planificadas.
- Os aprendizaxes mínimos e os criterios de cualificación déronse a coñecer:
* Aos alumnos.
* Ás familias.

* Utilización de medidas para a atención á diversidade
- Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe.
- As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.
- Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo aos informes psicopedagóxicos.
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9. Outros apartados
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