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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

  
  O CEIP Francisco Vales Villamarín é un colexio comarcal  que conta co alumnado de 

primaria dos concellos de Betanzos, Paderne e Coirós. É de ámbito público formado 

por  case un milleiro de alumnos/as distribuídos en 43 unidades: 12 de Educación 

Infantil e 31 de Primaria. Alumnado diverso, tanto en procedencia (8 % inmigrante) 

como en características ( 14 % NEAE). O idioma máis empregado e lingua materna do 

alumnado é o castelán, que convive cunha minoría galego falante, reflexo do que 

ocorre no contorno.  

   

Os resultados académicos do alumnado durante o curso 2019-20 non foron negativos 

nos dous primeiros trimestres, pero a situación de confinamento vivida durante un 

trimestre e a falta de  avaliación individualizada de 3º trimestre non aportan datos 

significativos, aínda que podemos presupoñer unha brecha moi grande que trataremos 

de solucionar co Plan de Reforzo establecido para o  primeiro trimestre. 

   

Infantil conta con catro unidades por nivel e primaria con cinco, cuxos titores/as,  

especialistas e integrantes do D. Orientación, 70 docentes en total,  deben coordinarse 

para facer cumprir estes proxectos de nivel que completan  os obxectivos das dúas 

etapas de maneira coordinada e coherente tratándose dun conxunto tan grande.  

 

  Un centro, que traballa a formación docente cun PFPP iniciado no curso 2016-17, 

que continúa este curso  e conta con Plans e Proxectos que contemplan a diversidade  

e o afán por  mellorar e conseguir o éxito educativo e unha boa convivencia debe 

elaborar unha programación que cumpra cos requisitos legais e os adapte ás súas 

necesidades. 

 

   A programación está baseada no esquema indicado na resolución do 27 de xullo de 

2015 (DOG 29/07/2015) no seu artigo 13, que se ben é de secundaria é a referencia 

dos criterios que ha de cumprir. 

 

A Educación Infantil, regulada polo Real decreto 1630/2006, de 29 de decembro que 

establece as ensinanzas mínimas fixadas para o 2º ciclo e o  Decreto 330/2009, do 4 

de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño de 2009). Tamén a Orde do 25 de xuño de 

2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo 

ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 10 de xullo 

de 2009).  

 

A Educación Primaria, regulada no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 

establece o currículo de educación primaria na comunidade Autónoma de Galicia. 

-Orde ECD/65/2015 do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educa-

ción secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 
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A presente programación está elaborada segundo as Instrucións do 30 de xullo de 

2020, da dirección Xeral de Educación Formación  Profesional e Innovación Educativa 

en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 2020-2021 e que 

teñen en conta as Instrucións do 27 de abril de 2020, para o desenvolvemento do ter-

ceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma, que modificaban a programación establecida. 

2.- OBXECTIVOS XERAIS DE INFANTIL 

 

1. Formarse unha autoimaxe axustada e positiva,identificando gradualmente as pro-
pias características,posibilidades e limitacións a través da interacción coas outras 
persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior autonomía 
persoal. 

2. Coñecer e representar o propio corpo, identificándo as súas partes e algunhas das 
súas funcións, descubríndo as posibilidades de acción e de expresión,e coordi-
nando e controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos. 

3. Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e ser ca-
paces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar tamén os das 
outras persoas. 

4. Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas sinxe-
las ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas frustracións e 
manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades que se presentan, 
do sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicitar axuda. 

5. Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras perso-
as, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración e mais 
evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 

6. Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a hi-
xiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das si-
tuacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

7. Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no desen-
volvemento das tarefas. 

8. Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: idade, 
sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 

9. Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, o 
desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto ás demais 
persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a aceptación da identi-
dade sexual e cultural. 

10. Despertar a curiosidade polos significados de mensaxes en contextos de 
comunicación coñecidos e desenvolver habilidades comunicativas en diferentes 
linguaxes e formas de expresión, incluíndo a lingua inglesa 

 
11. Para o alumnado de Relixión católica: Valorar que a Virxe María é a Nai de Xesús 

e tamén Nai de todos, que forman una granfamilia e respectar as persoas e cou-
sas do seu entorno, coidalas e preocuparse delas, como Xesús fixo e nos ensinou 
a facer. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DAS ÁREAS AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

  

  En xeral, para a adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 

currículo, deberán deseñarse actividades integradas que lle permitan ao alumnado 
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avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo 

tempo. Estas actividades e tarefas, a partir do PDI da biblioteca, serán deseñadas ao 

longo do curso por niveis, traballando en equipo. 

 

4.- METODOLOXÍA: 

 

Aspectos xerais: 

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

prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de 

reforzo tan pronto como se detecten esas dificultades. Incorpóranse a esta 

programación as aprendizaxes non adquiridas do curso 2019-20, despois de ter 

realizado a avaliación inicial, que se estenderán ao longo do primeiro trimestre e 

incorporaranse as aprendizaxes máis esenciais do presente curso ao  longo do 

segundo e do terceiro. 

 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias. Neste sentido 

prestarase atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os 

elementos do currículo mediante o desenvolvemento de actividades relacionadas coa 

resolución de problemas en contextos da vida real.  

 

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes 

do alumnado e terá en conta os seus distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, 

favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o traballo 

colaborativo e en equipo. A proposta de centro compartida polo equipo docente para 

levar a cabo actividades competenciais é o PDI, que este ano continúa a ser "Eu son 

Galicia" 

 

Co fin de fomentar o hábito da lectura, organizarase a práctica docente diaria de xeito 

que se garanta a incorporación dun tempo de lectura, contos da biblioteca, aula,.... 

Incluiranse diariamente rutinas COVID e actividades destinadas á mellora da saúde. 

 

O uso das TIC como recurso didáctico e a inclusión de actividades que favorezan a 

auto- aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo e a investigación serán as 

prioridades para preparar as actuacións nos distintos escenarios que se van presentar 

ao longo do curso: presencial, semipresencial e a distancia. 

 

 

5.- CONCRECIÓN POR NIVEIS-CONTIDOS 

 

 

CONTIDOS 4º NIVEL COMP. 
BÁSICAS 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

B1:O corpo é a propia imaxe 
-Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as súas carac- AA 
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terísticas e posibilidades para chegar á toma de conciencia do propio es-
quema corporal. 

CSC 
SIEEA 

-Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades básicas do 
corpo. 

SIEEA 

-Adquisición de confianza nas capacidades propias. SIEEA 

-Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. SIEEA 

-Potenciación da construción do esquema corporal para pasar progresivamente 
a sentir as partes que o integran. 

SIEEA 

-Recoñecemento das percepcións sensoriais . SIEEA 

-Aceptación da propia imaxe corporal e gozo xogando co seu corpo, desenvol-
vendo accións e iniciativas individuais e grupais, empregando as posibili-
dades expresivas do propio corpo –a través de xestos, movementos, xo-
gos, danzas...- 

SIEEA 

-Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, 
preferencias e intereses propios e das demais persoas. 

SIEEA 

-Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando nas 
súas posibilidades e recoñecendo as limitacións propias. 

SIEEA 

-Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e 
características das demais persoas, evitando actitudes discriminatorias. 

SIEEA 

-Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais en relación co 
propio corpo, cos obxectos, co contorno e coas demais persoas. 

SIEEA 
CL 

B2:Xogo e movemento 
-Participación nos xogos e na actividade motriz, amosando actitudes de iniciati-

va e constancia.  
CSC 
AA 

-Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha actitude 
de axuda e cooperación con iguais e con persoas adultas. Aceptación do 
xogo como medio de desfrute e de relación cos demais. 

CSC 
SIEEA 

-Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra persoa, 
da súa acción e da situación. 

SIEEA 
CEC 

- Comprensión, aceptación e valoración de regras para xogar. SIEEA 
AA 
CSC 

-Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas. SIEEA 

-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e grosas. SIEEA 

-Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: desenvolve-
mento das habilidades motoras, do control de ton, do equilibrio e da respi-
ración. 

CSC 
CEC 
SIEEA 

-Adquisición de nocións básicas de orientación e coordinación de movementos. CEC 

-Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e de orientación 
no   espazo. 

SIEEA 
AA 

B3:A actividade cotiá 
-Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas . CSC 

-Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e progresiva 
autonomía na súa realización, regulando o propio comportamento, para 
camiñar cara á resolución pacifica de conflitos. 

SIEEA 
AA 

-Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva 
para establecer relación de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptan-
do a diversidade. 

SIEEA 
AA 
CEC 

-Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. AA 

-Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas, 
buscando os recursos axeitados que lle permitan concluír os proxectos 
que inicia, sendo quen de solicitar e prestar axuda. 

SIEEA 
AA 

-Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal:  capacidades, actitudes 
e coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 

SIEEA 
AA 
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B4: O coidado persoal e a saúde 
-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, 

descanso...-. 
CEC 
CSC 

-Iniciación na práctica de accións que favorezan a interacción e adquisición de 
hábitos saudables. 

SIEEA 
AA 
CSC 

-Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. SIEEA     CL     
AA 

CSC 

-Valoración da axuda doutras persoas AA    CSC 

Área: Coñecemento da contorna 

B1: Medio físico: elementos, relacións e medida. 
-Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio reco-

ñecendo as súas funcións e usos cotiáns e mais mantendo unha actitude 
de respecto e coidado cara a obxectos propios e alleos. 

CSC 
CEC 
SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de materiais, 
examinando con atención as súas características e a súa aplicación na vi-
da diaria. 

CL 
CMCBCT 

-Interese pola clasificación de obxectos e materiais e aproximación á cuantifi-
cación de coleccións. 

CMC 
AA 

-Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do contorno. CMCBCT 

-Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de canti-
dades. Emprego dos números para identificar, contar, clasificar, numerar, 
informarse e ordenar elementos da realidade sempre en situacións contex-
tualizadas e significativas. 

CMCBCT 
AA 
CL 

-Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos úmeros na vida co-
tiá. 

CL 
AA 

-Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención dun dato nu-
mérico e como verificación do resultado de operacións de cálculo sinxelas 
e funcionais. 

CMCBCT 
AA 

-Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida cotiá: 
localizar un dato numérico, facer unha repartición, realizar unha estima-
ción... 

CL    AA 
CMCBCT 

-Utilización de xogos de mesa como actividades lúdicas que unen o razoamen-
to, a reflexión e o divertimento en grupo. 

CL     CSC 
CMCBCT 

-Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e obxectos, en 
diferentes situación e con variadas accións. 

AA    SIEEA  
CMCBCT 

-Achegamento a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, capacidade, 
tempo- a través da estimación: comparando, sopesando, observando... 

CL 
CMCBCT 

-Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario medir. 
Interese e curiosidade polos instrumentos de medida convencionais e non 
convencionais facendo unha aproximación ao seu uso. 

AA 
CMCBCT 

-Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as actividades 
da vida cotiá. 

CSC 
CMCBCT 

-Orientación temporal en situacións cotiás empregando  diferentes nocións e 
relacións. Aproximación ao uso do calendario. 

CSC 
CMCBCT 

-Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, dirección, 
distancia e posición respecto a obxectos, persoas e lugares, nomeándoos 
axeitadamente e empregando o vocabulario topolóxico elemental. 

CL 
CCM 
CBCT 

-Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns corpos xeométri-
cos elementais. 

CM 
CBCT 

-Vivencia, representación e interpretación do espazo, empregando a imaxina-
ción en debuxos, planos, fotografías, mapas ou otros 

CL 
CEC 
CBCT 
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B 2: Achegamento á natureza. 
-Identificación dalgunhas características, necesidades e do desenvolvemento 

das persoas e outros seres vivos. 
AA 
CMCBCT 

-Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio  natural, espe-
cialmente animais e plantas. 

SIEEA 
CEC 
 

-Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na natureza, 
comprendendo a súa contribución ao desenvolvemento dos seres vivos e 
do medio, valorando a necesidade da súa conservación e de facer un uso 
responsable dela. 

CSC 
CMCBCT 

-Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade, á posi-
ción do sol, aos ciclos da lúa... ao longo dun día, dos meses e das esta-
cións do ano. 

CMCBCT 

-Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, buscando 
respostas e explicacións sobre as causas e consecuencias de fenómenos 
do medio natural –calor, choiva, vento, día, noite, erosión, ciclo vital...- e 
dos producidos pola acción humana - pontes, encoros, aeroxeradores, mu-
íños de auga...-. 

CL 
CSC 
AA 
CMCBCT 

-Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando as 
actividades realizadas e os resultados obtidos mediante diferentes repre-
sentacións. 

CC    CL 
AA     
CD 

B3:Cultura e vida en sociedade 
-Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de perten-

za, valorando positivamente as relacións afectivas que neles se estable-
cen, mantendo unha actitude de colaboración e asumindo pequenas res-
ponsabilidades. Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de fami-
lias. 

CSC 
AA 
SIEEA 

-Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e na escola.  CSC 
SIEEA 

-Interese e disposición favorable para iniciar relación respectuosas, afectivas e 
recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

CSC 
CEC 

-Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións e 
institucións para cubrir necesidades e achegar servizos presentes na súa 
comunidade, evitando estereotipos sexistas.  

CSC 
CEC 

-Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, amo-
sando disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación pro-
gresiva de pautas adecuadas de comportamento.  

CL 
CSC 
AA 
SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega apreciando os 
cambios que se producen no modo de vida co paso do tempo. Sucesos e 
persoas relevantes da historia da súa comunidade, do seu país e do mun-
do. 

CL 
CD 
CSC 
CEC 

Área: linguaxes: comunicación e representación 

B1. Linguaxe verbal 

Escoitar, falar e conversar. 
-Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos; 

para adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, sentimen-
tos e emocións; para facer peticións e como mecanismo para regular a 
propia conduta e a das demais persoas. 

CL 

-Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado, aumentando a precisión 
na busca dunha maior estruturación das súas frases. 

CEC 
SIEEA 

-Participación de forma oral en conversacións, narracións,…incrementando o 
vocabulario, empregando con crecente precisión con entonación axeitada, 
pronunciación clara, e empregando estruturas oracionais que enriquezan 

CL 



9 

 

as propias competencias comunicativas. 

-Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en dife-
rentes contextos e con persoas interlocutoras diversas usando argumentos 
nas súas conversas, respectando quendas e escoitando atentamente. 

CL 

-Emprego axeitado das formas socialmente establecidas para relacionarse co-
as demais persoas: saúdos, despedidas,... 

CL 
CSC 

Aproximación á lingua escrita 
-Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, información e 

gozo a través de soportes diferentes. 
CL 
CD 

-Interese e atención na escoita de narracións e instrucións 
lidas por outras persoas 

CL 
CD 

-Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas 
e reais. 

CL 

-Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica. 
Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais.   

Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a propiedades 
cuantitativas –cantidade de letras, palabras longas e palabras curtas- e 
propiedades cualitativas -variedade de grafías. 

CL 
CD 
CEC 

-Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e 
lexibles. 

CL    CD 
AA     SIEEA 

-Iniciación ao coñecemento do código escrito a través desas 
palabras e frases empregadas en contextos significativos e funcionais. 

CL     
AA 

Achegamento á literatura 
-Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora ou 

lector competente de contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas, tea-
tro...; tanto tradicionais como contemporáneas, nas dúas linguas oficiais, e 
como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 

CL 
CSC 
CEC 
SIEEA 

-Dramatización de textos literarios, disfrute e interese por expresarse con axu-
da de recursos non lingüísticos. 

CL    CD 
AA 

-Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición cultu-
ral ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, a rima e a beleza 
das palabras producen.  

CL 
CSC 

- Participación creativa en xogos lingüísticos –encadeados de palabras, adivi-
ñas, trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas corporais -
xestos,  movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na compa-
ña de iguais e de persoas adultas. 

CL 
CEC 
SIEEA 
CSC 

-Introdución ao uso da biblioteca de centro e de aula, como un medio máis de 
aproximación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a 
diversión e o coñecemento. 

CL 
CSC 
A 

B.2. Linguaxes artísticas:plástica, musical e corporal 
-Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para enriquecer a activi-

dade creativa.  
CL    CEC 
CSC 

-Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos das 
formas de expresión -cor, forma, liña, movemento, volume, texturas, rit-
mos, melodías, timbres, entre outros- que lles permitan ás nenas e aos 
nenos desenvolver a súa sensibilidade estética. 

CEC 
AA 
CMCBCT 

-Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, útiles 
e soportes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro, rasquetas, 
cepillos, esponxas, pantalla de ordenador, mesa de area, retroproxector, 
encerado dixital, fotografías....- e das distintas técnicas -debuxo, pintura, 
collaxe, amasado, modelado, escultura e a combinación de dúas ou máis 
técnicas...- como recursos e medios de expresión e comunicación de fei-
tos, sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias... 

CL 
CSC 
CEC 
AA 
CMCBCT 

-Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes na CL 
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aula, no contorno, en museos e exposicións reais ou virtuais, obradoiros 
de artistas e persoas artesás manifestando e compartindo a través das di-
versas linguaxes as sensacións e emocións que producen, así como indi-
cando o que gusta e o que non. 

CEC 
AA 

-Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu desen-
volvemento e posterior comunicación, valorando a realización de bosque-
xos para a consecución dunha melloría na produción. 

CL 
CEC 

-Vivencia do son e do silencio. CL 

-Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das sensacións que 
lle xera a música. 

CEC 
CMCBCT 

-Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas. Par-
ticipación activa e gozo na interpretación de cancións, xogos musicais e 
danzas colectivas e individuais. 

CEC 
CL    CD 
SIEEA 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e ou-
tros xogos de expresión corporal -mimo, monicreques, teatro de som-
bras...- colaborando na elaboración dos elementos necesarios para unha 
ambientación axeitada. 

CSC 
CEC 

B3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 
-Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como fontes 

de información, de comunicación, de expresión, de estratexias de explora-
ción e investigación. 

AA 
CD 

-Achegamento ao uso do ordenador, á cámara fotográfica… 
nos procesos creativos . 

CD 
CEC 

-Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado dos 
medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da comunicación.  

SIEEA 
CMCBCT 

-Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das ferra-
mentas  tecnolóxicas. 

CSC   
CD 

RELIXIÓN  

1º Avaliación 

Obxectivos       Contidos Criterios de Avaliación 
 Facerlles ver aos 

nenos a importancia do 

colexio e o bo que é co-

ñecer outros nenos. 

 Dar a coñecer a 

Xesús como amigo de 

todas as persoas e en 

especial dos nenos. 

 Saber que Xe-

sús quéreos e invíta-

os a ser amigos 

seus. 

 No colexio aprendemos cousas 

e facemos amigos. 

 Xesús quérenos. A alegría 

de que sermos amigos de 

Xesús. 

 Crear un ambiente de amizade 

entre os nenos. 

 Actitudes de amizade cos 

demais. Os amigos xogan 

xuntos, axúdanse, comparten. 

 Xenerosidade cos amigos. 

 Alegría por ter novos 

amigos e por ser amigos de 

Xesús. 

 Mostrar alegría por ter no-

vos amigos. 

 Saber que Xesús é amigo 

de todos os nenos. 

 

 Espertar a sensibilida-

de dos nenos para que 

aprecien e valoren  a  be-

leza da natureza. 

 Fomentar o respecto e 

o coidado da natureza, 

dos animais e  das per-

soas. 

 

 Experiencias e preguntas do 

neno na súa relación coa natu-

reza. 

 Distinguir comportamentos 

concretos de respecto e coida-

do da natureza e das persoas. 

 Expresar sentimentos 

de admiración ante as 

marabillas da natureza. 

 Discriminar accións positi-

vas e negativas no coidado 

do medio. 
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 Axudar aos nenos a 

descubrir signos exter-

nos do Nadal. 

 Dar a coñecer a rela-

ción dos Reis Magos co 

nacemento de Xesús. 

 Iniciar   no   sentido   

cristián   das festas de 

Nadal. 

 Suscitar actitu-

des de aproxima-

ción e cariño a Xesús. 

 

 No Nadal recordamos o nace-

mento de Xesús e celebrámolo 

con alegría. 

 Relato: A adoración dos Magos. 

 Xesús é o personaxe máis im-

portante das festas de Nadal. 

 Belén, recórdanos o nacemento 

de Xesús. 

 Identificar costumes de Nadal. 

 Nomear os personaxes que co-

ñezan do belén. 

 Expresar, mediante diversas 

linguaxes, a alegría propia do 

Nadal. 

 Participar e colaborar nas acti-

vidades que  se realizan na cla-

se con ocasión do Nadal. 

 Saber que o máis im-

portante do Nadal é ce-

lebrar o nacemento de 

Xesús. 

 Contar o esencial do  

relato da visita dos Ma-

gos a Xesús. 

 Identificar personaxes 

do belén: Xesús, María, 

Xosé,  os Magos,… 

 Recoñecer algúns sím-

bolos e tradicións típicas 

do Nadal. 

 Colaborar nas  activi-

dades que se organizan 

na clase con ocasión do 

Nadal. 
2º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Acercarlle ao neno o 

concepto de familia 

como espazo de 

manifestación de cariño. 

 Fomentar  

expresións  de 

cariño e amor   cara   

ás    persoas   da   

nosa familia. 

 Suscitar actitudes 

de colaboración na 

familia e de 

agradecemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Experiencias positivas 

do neno na súa vida 

familiar. 

 Escenas da vida de 

Xesús neno: relación cos 

seus pais, vida diaria, 

actividades,… 

 Valores fundamentais na 

vida familiar: o amor e a 

colaboración. 

 Vivir en familia é 

colaborar e compartir. 

 Comentar quen 

formaban a familia de 

Xesús 

 Expresar sentimentos de 

cariño e alegría pola súa 

familia. 

 Saber os nomes da 

familia de Xesús. 

 Identificar na propia 

familia xestos que 

expresan cariño, 

colaboración e o feito de 

compartir. 

 Adquirir compromisos 

concretos de axudar e 

colaborar na familia. 

 Recoñecer a 

importancia de ter 

amigos. 

 Presentar a Xesús 

como un  amigo 

que nos quere e 

está cerca  de nós. 

 Comprender 

algúns valores 

relacionados coa 

amizade 

 A importancia de ter 

amigos. 

 Xesús é un amigo que 

nos quere e nos axuda. 

 Signos de amizade con 

Xesús. 

 Valores relacionados 

coa amizade. 

 Crear ambiente de 

amizade no medio dos 

nenos. 

 Expresións de cariño 

cara aos amigos. 

 Identificar e describir 

actitudes e 

comportamentos propios 

dos amigos. 

 Mostrar que comprendeu 

en que consiste ser 

amigos e aplicalo á 

relación con Xesús e cos 

demais. 

 Expresar sentimentos de 

cariño cara a Xesús e cara 

aos demais. 
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 Axudarlles aos 

nenos a descubrir 

cousas que poden 

facer por si 

mesmos. 

 Mostrar accións 

de Xesús que 

poñen de manifesto 

que fixo o ben aos 

demais. 

 Facer conscientes 

aos nenos da súa 

capacidade para 

facer o ben  aos 

demais. 

 Accións dos nenos que 

manifestan a súa 

capacidade de facer cada 

vez máis cousas por si 

mesmos. 

 Facerlle o ben aos 

demais a exemplo de 

Xesús. 

 Describir cousas que os 

nenos poden facer por si 

solos. 

 Poñer exemplos de 

accións que poden 

realizar para facer o ben 

aos demais. 

 Dispoñibilidade para 

facer cousas polos 

demais 

 Recoñecer as súas 

capacidades e limitacións 

ao realizar cousas por si 

mesmos. 

 Mostrar satisfacción 

cando realizan algunha 

acción por si mesmos. 

 Poñen exemplos de como 

poden facer o ben aos 

demáis. 
3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Valorar a 

importancia da 

familia e 

recoñecerse 

membro dela. 

 Provocar actitudes 

de admiración e  

agradecemento  

cara  ás  persoas da 

súa familia. 

 Valorar   a  igrexa  

como   o  lugar onde 

van  os  cristiáns  

rezar  e estar con 

Xesús. 

 

 A igrexa é a casa onde 

se reúnen os amigos de 

Xesús. 

 Recoñecer os membros 

da súa familia: pais, 

irmáns, avós, tíos, 

primos etcétera. 

 Actitudes de admiración 

e agradecemento cara 

ás persoas que forman a 

familia. 

 Ser conscientes da familia 

que teñen e sentirse 

satisfeitos dela. 

 Saber que o valor de 

compartir é un dos  trazos 

máis importantes dos 

amigos de Xesús. 

 Saber que a igrexa é 

coma unha casa onde se 

reúnen os amigos de 

Xesús. 

 

 Suscitar a 

experiencia do neno 

na relación coa súa 

nai. 

 Presentar a María 

como a nai que 

Deus elixiu para 

Xesús. 

 Recoñecer  a  

María como nai  de 

Xesús e nai dos 

cristiáns. 

 

 

 

 

 A figura da nai: cariño e 

gratitude. 

 María, nai de Xesús, é 

tamén nai de todos os 

cristiáns. mes de maio: 

flores para María. 

 Identificar algunhas 

cousas que as nais fan 

polos seus fillos. 

 Enumerar cousas que a 

nai fai polos seus fillos. 

 Dicir diversas formas de 

expresar cariño e 

agradecemento ás nais. 

 Saber que María é a nai 

de Xesús     e     de     

todos os cristiáns.  
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 Recoñecer as 

festas como  días 

de alegría, de 

descanso e de 

gozar coa familia e 

os amigos. 

 Recoñecer o 

domingo como festa 

familiar e relixiosa. 

 

 Domingo é día de 

descanso para gozar da 

familia e dos amigos. 

 Domingo é un día de 

festa para os cristiáns. 

 Identificar diferentes 

tipos de festas que 

celebran. 

 Apreciar o domingo 

como día de descanso e 

de convivencia familiar. 

 

 Explicar que festas 

celebran  e como o fan. 

 Dicir que diferenzas hai 

entre un domingo e un día 

de colexio. 

 Saber que os amigos de 

Xesús van á igrexa os 

domingos. 

 

 

 

CONTIDOS 5º NIVEL COMP. 
BÁSICAS 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

B1:O corpo é a propia imaxe 

-Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as súas características e 
posibilidades para chegar á toma de conciencia do propio esquema corporal. 

AA 
CSC 
SIEEA 

-Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades básicas do corpo. SIEEA 

-Adquisición de confianza nas capacidades propias. SIEEA 

-Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. SIEEA 

-Potenciación da construción do esquema corporal para pasar progresivamente a sen-
tir as partes que o integran. 

SIEEA 

-Recoñecemento das percepcións sensoriais . SIEEA 

-Aceptación da propia imaxe corporal e gozo xogando co seu corpo, desenvolvendo 
accións e iniciativas individuais e grupais, empregando as posibilidades expresivas do 
propio corpo –a través de xestos, movementos, xogos, danzas...- 

SIEEA 

-Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, prefe-
rencias e intereses propios e das demais persoas. 

SIEEA 

-Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando nas súas posibi-
lidades e recoñecendo as limitacións propias. 

SIEEA 

-Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e caracterís-
ticas das demais persoas, evitando actitudes discriminatorias. 

SIEEA 

-Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais en relación co propio 
corpo, cos obxectos, co contorno e coas demais persoas. 

SIEEA 
CL 

B2:Xogo e movemento 

-Participación nos xogos e na actividade motriz, amosando actitudes de iniciativa e 
constancia.  

CSC 
AA 

-Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha actitude de axu-

da e cooperación con iguais e con persoas adultas. Aceptación do xogo como medio 

de desfrute e de relación cos demais. 

CSC 
SIEEA 

-Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra persoa, da súa 
acción e da situación. 

SIEEA 
CEC 

- Comprensión, aceptación e valoración de regras para xogar. SIEEA 
AA 
CSC 

-Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas. SIEEA 

-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e grosas. SIEEA 
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-Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: desenvolvemento das 
habilidades motoras, do control de ton, do equilibrio e da respiración. 

CSC 
CEC 
SIEEA 

-Adquisición de nocións básicas de orientación e coordinación de movementos. CEC 

-Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e de orientación no 
espazo. 

SIEEA 
AA 

B3:A actividade cotiá 

-Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas . CSC 

-Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e progresiva auto-
nomía na súa realización, regulando o propio comportamento, para camiñar cara á 
resolución pacifica de conflitos. 

SIEEA 
AA 

-Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva para 
establecer relación de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptando a diversidade. 

SIEEA 
AA 
CEC 

-Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. AA 

-Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal:  capacidades, actitudes e co-
ñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 

SIEEA 
AA 

B4: O coidado persoal e a saúde 

-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, descan-

so...-. 

CEC 
CSC 

-Iniciación na práctica de accións que favorezan a interacción e adquisición de hábitos 

saudables. 

SIEEA 
AA 
CSC 

-Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. SIEEA     CL     
AA 
CSC 

-Valoración da axuda doutras persoas AA    CSC 

Área: Coñecemento da contorna 

B1: Medio físico: elementos, relacións e medida. 

-Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio recoñecendo 

as súas funcións e usos cotiáns e mais mantendo unha actitude de respecto e coidado 

cara a obxectos propios e alleos. 

CSC 
CEC 
SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de materiais, exami-
nando con atención as súas características e a súa aplicación na vida diaria. 

CL 
CMCBCT 

-Interese pola clasificación de obxectos e materiais e aproximación á cuantificación de 
coleccións. 

CMC 
AA 

-Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do contorno. CMCBCT 

-Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de cantidades. 

Emprego dos números para identificar, contar, clasificar, numerar, informarse e orde-

nar elementos da realidade sempre en situacións contextualizadas e significativas. 

CMCBCT 
AA 
CL 

-Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos úmeros na vida cotiá. CL 
AA 

-Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención dun dato numérico e 
como verificación do resultado de operacións de cálculo sinxelas e funcionais. 

CMCBCT 
AA 

-Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida cotiá: localizar 
un dato numérico, facer unha repartición, realizar unha estimación... 

CL    AA 
CMCBCT 

-Utilización de xogos de mesa como actividades lúdicas que unen o razoamento, a 
reflexión e o divertimento en grupo. 

CL     CSC 
CMCBCT 

-Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e obxectos, en diferen-
tes situación e con variadas accións. 

AA    SIEEA  
CMCBCT 

-Achegamento a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, capacidade, tempo- a 
través da estimación: comparando, sopesando, observando... 

CL 
CMCBCT 

-Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario medir. Interese 
e curiosidade polos instrumentos de medida convencionais e non convencionais fa-

AA 
CMCBCT 
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cendo unha aproximación ao seu uso. 

-Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as actividades da vida 

cotiá. 

CSC 
CMCBCT 

-Orientación temporal en situacións cotiás empregando  diferentes nocións e relacións. 
Aproximación ao uso do calendario. 

CSC 
CMCBCT 

-Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, dirección, distan-
cia e posición respecto a obxectos, persoas e lugares, nomeándoos axeitadamente e 
empregando o vocabulario topolóxico elemental. 

CL 
CCM 
CBCT 

-Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns corpos xeométricos 
elementais. 

CM 
CBCT 

-Vivencia, representación e interpretación do espazo, empregando a imaxinación en 

debuxos, planos, fotografías, mapas ou outros 

CL 
CEC 
CBCT 

B 2: Achegamento á natureza. 

-Identificación dalgunhas características, necesidades e do desenvolvemento das per-

soas e outros seres vivos. 

AA 
CMCBCT 

-Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio  natural, especialmente 

animais e plantas. 

SIEEA 
CEC 
 

-Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na natureza, com-
prendendo a súa contribución ao desenvolvemento dos seres vivos e do medio, valo-
rando a necesidade da súa conservación e de facer un uso responsable dela. 

CSC 
CMCBCT 

-Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade, á posición do 
sol, aos ciclos da lúa... ao longo dun día, dos meses e das estacións do ano. 

CMCBCT 

-Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, buscando res-
postas e explicacións sobre as causas e consecuencias de fenómenos do medio natu-
ral –calor, choiva, vento, día, noite, erosión, ciclo vital...- e dos producidos pola acción 
humana - pontes, encoros, aeroxeradores, muíños de auga...-. 

CL 
CSC 
AA 
CMCBCT 

-Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando as activida-
des realizadas e os resultados obtidos mediante diferentes representacións. 

CC    CL 
AA     
CD 

B3:Cultura e vida en sociedade 

-Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de pertenza, valo-

rando positivamente as relacións afectivas que neles se establecen, mantendo unha 

actitude de colaboración e asumindo pequenas responsabilidades. Recoñecemento e 

respecto dos diferentes tipos de familias. 

CSC 
AA 
SIEEA 

-Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e na escola.  CSC 
SIEEA 

-Interese e disposición favorable para iniciar relación respectuosas, afectivas e recípro-

cas con nenos e nenas doutras culturas. 

CSC 
CEC 

-Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións e institucións 

para cubrir necesidades e achegar servizos presentes na súa comunidade, evitando 

estereotipos sexistas.  

CSC 
CEC 

-Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, amosando 

disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamento.  

CL 
CSC 
AA 
SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega apreciando os cambios 

que se producen no modo de vida co paso do tempo. Sucesos e persoas relevantes da 

historia da súa comunidade, do seu país e do mundo. 

CL 
CD 
CSC 
CEC 
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Área: linguaxes: comunicación e representación 

B1. Linguaxe verbal 

Escoitar, falar e conversar. 

-Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos; para 

adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, sentimentos e emocións; 

para facer peticións e como mecanismo para regular a propia conduta e a das demais 

persoas. 

CL 

-Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado, aumentando a precisión na bus-

ca dunha maior estruturación das súas frases. 

CEC 

SIEEA 

-Participación de forma oral en conversacións, narracións,…incrementando o vocabu-

lario, empregando con crecente precisión con entonación axeitada, pronunciación cla-

ra, e empregando estruturas oracionais que enriquezan as propias competencias co-

municativas. 

CL 

-Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en diferentes 

contextos e con persoas interlocutoras diversas usando argumentos nas súas conver-

sas, respectando quendas e escoitando atentamente. 

CL 

-Emprego axeitado das formas socialmente establecidas para relacionarse coas de-

mais persoas: saúdos, despedidas,... 

CL 

CSC 

Aproximación á lingua escrita 

-Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, información e gozo a 
través de soportes diferentes. 

CL 
CD 

-Interese e atención na escoita de narracións e instrucións 
lidas por outras persoas 

CL 
CD 

-Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas 
e reais. 

CL 

-Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica. Identifi-
cación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais.   
Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a propiedades cuantita-
tivas –cantidade de letras, palabras longas e palabras curtas- e propiedades cualitati-
vas -variedade de grafías. 

CL 
CD 
CEC 

-Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e lexibles. CL    CD 
AA     SIEEA 

-Iniciación ao coñecemento do código escrito a través desas 
palabras e frases empregadas en contextos significativos e funcionais. 

CL     
AA 

Achegamento á literatura 

-Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora ou lector 

competente de contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas, teatro...; tanto tradi-

cionais como contemporáneas, nas dúas linguas oficiais, e como fonte de pracer e de 

aprendizaxe compartida. 

CL 
CSC 
CEC 
SIEEA 

-Dramatización de textos literarios, disfrute e interese por expresarse con axuda de 

recursos non lingüísticos. 

CL    CD 
AA 

-Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición cultural ou de 

autor, gozando das sensacións que o ritmo, a rima e a beleza das palabras producen.  

CL 
CSC 

- Participación creativa en xogos lingüísticos –encadeados de palabras, adiviñas, tra- CL 
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balinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas corporais -xestos,  movemen-

tos, ritmos...- para divertirse e para aprender na compaña de iguais e de persoas adul-

tas. 

CEC 
SIEEA 
CSC 

-Introdución ao uso da biblioteca de centro e de aula, como un medio máis de aproxi-

mación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a diversión e o coñe-

cemento. 

CL 
CSC 
A 

B.2. Linguaxes artísticas:plástica, musical e corporal 

-Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para enriquecer a actividade 
creativa.  

CL    CEC 
CSC 

-Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos das formas 
de expresión -cor, forma, liña, movemento, volume, texturas, ritmos, melodías, timbres, 
entre outros- que lles permitan ás nenas e aos nenos desenvolver a súa sensibilidade 
estética. 

CEC 
AA 
CMCBCT 

-Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, útiles e so-
portes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro, rasquetas, cepillos, espon-
xas, pantalla de ordenador, mesa de area, retroproxector, encerado dixital, fotografí-
as....- e das distintas técnicas -debuxo, pintura, collaxe, amasado, modelado, escultura 
e a combinación de dúas ou máis técnicas...- como recursos e medios de expresión e 
comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias... 

CL 
CSC 
CEC 
AA 
CMCBCT 

-Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes na aula, no 
contorno, en museos e exposicións reais ou virtuais, obradoiros de artistas e persoas 
artesás manifestando e compartindo a través das diversas linguaxes as sensacións e 
emocións que producen, así como indicando o que gusta e o que non. 

CL 
CEC 
AA 

-Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu desenvolve-
mento e posterior comunicación, valorando a realización de bosquexos para a conse-
cución dunha melloría na produción. 

CL 
CEC 

-Vivencia do son e do silencio. CL 

-Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das sensacións que lle xera 
a música. 

CEC 
CMCBCT 

-Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas. Participa-
ción activa e gozo na interpretación de cancións, xogos musicais e danzas colectivas e 
individuais. 

CEC 
CL    CD 
SIEEA 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e outros xogos 
de expresión corporal -mimo, monicreques, teatro de sombras...- colaborando na ela-
boración dos elementos necesarios para unha ambientación axeitada. 

CSC 
CEC 

B3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 

-Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como fontes de in-
formación, de comunicación, de expresión, de estratexias de exploración e investiga-
ción. 

AA 
CD 

-Achegamento ao uso do ordenador, á cámara fotográfica… 
nos procesos creativos . 

CD 
CEC 

-Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado dos medios 
audiovisuais e das tecnoloxías da información e da comunicación.  

SIEEA 
CMCBCT 

-Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das ferramentas 
tecnolóxicas. 

CSC 
CD 

RELIXIÓN  

1º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
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 Distinguir  diversos  
elementos  da natureza 
e valorar a súa función  
e beneficio. 

 Apreciar  a  beleza  da  
natureza e recoñecer    
que   foi   creada   por 
Deus. 

 Valorar a creación 
como un regalo de  
Deus  para  uso  e  
deleite   de todos. 

 Fomentar pautas de 
comportamento 
respectuoso co medio 
ambiente. 

 Motivar os nenos para 
que colaboren no 
coidado da natureza 

 Experiencias do neno no seu 
contacto coa natureza. 

 Mensaxe bíblica sobre a orixe 
do mundo. 

 Todo o que fixo Deus é bo e 
bonito. 

 A creación é un regalo de 
Deus a todos os homes e 
mulleres do mundo. 

 Localizar e describir elementos 
da natureza. 

 Distinguir comportamentos 
concretos de respecto e coidado 
da natureza. 

 Admirar a beleza da natureza 
e interesarse por coñecela 
mellor. 

 Respectar e coidar a natureza. 
 

 Citar algunhas cousas que po-
demos facer co noso corpo. 

 Valorar as funcións que realizan 
algúns elementos da natureza. 

 Mostrar actitudes de respecto e 
coidado cara aos animais e o me-
dio ambiente. 

 Discernir comportamentos positi-
vos e negativos co medio ambien-
te. 

 Recoñecer e valorar 
todas as cousas que po-
demos facer. 

 Coñecer a mensaxe 
bíblica sobre  a creación 
do home e da muller. 

 Ser conscientes de que a 
vida é  un regalo de Deus 
que habemos de agrade-
cer e coidar. 

 Mostrar agradecemento 
e alegría polas cousas 
que podemos facer co 
corpo. 

 Animar aos nenos a va-
lorarse a si mesmos e a 
aceptar e respectar aos 
demais. 

 Facemos moitas cousas co 
corpo. 

 Vivimos unidos e relacioná-
monos. 

 Mensaxe bíblica sobre a cre-
ación do home e da muller. 

 Os homes e as mulleres so-
mos o máis importante  que 
Deus creou. 

 Enumerar varias das activi-
dades que realizamos ao longo 
do día. 

 Admiración e alegría pola 
vida. 

 Actitudes de respecto e coi-
dado, cara a nós mesmos e ca-
ra aos demais. 

 Valorar a nosa relación cos 
compañeiros e compañeiras da 
clase. 

 Citar algunhas cousas que 
podemos facer co noso corpo. 

 Contar o relato bíblico da 
creación do home e a muller. 

 Mostrar actitudes de coidado e 
agradecemento polo propio corpo. 

 Mostrar actitudes de respecto e 
coidado cara aos animais e o 
medio ambiente. 

 Manifestar actitudes de 
admiración e respecto ás persoas. 

 

 Situar os nenos ante as 
festas de Nadal e descu-
brir algúns dos seus sím-
bolos. 

 Relacionar as festas de 
Nadal co nacemento de 
Xesús. 

 Coñecer o relato do na-
cemento de Xesús a par-
tir da escena evanxélica 
do anuncio do anxo  aos 
pastores. 

 Destacar a festa familiar 
como expresión do senti-
do cristián do Nadal. 

 Costumes e tradicións típicas de 
Nadal. O belén. 

 Relato do anuncio do nacemento 
de Xesús aos pastores. 

 Celebración do nacemento de 
Xesús. 

 Nadal é unha festa cristiá; é ale-
gría e compartir. 

 A festa familiar do Nadal. 

 Revivir recordos e costumes de 
Nadal. 

 Crear ambiente de Nadal no 
arredor do neno 

  
 

 

 Discriminar símbolos e feitos 
de carácter relixioso propios 
do Nadal. 

 Contar con coherencia o 
relato del evanxeo. 

 Mostrar actitudes  favorables 
a compartir cos compañeiros, 
a familia,… 

 Formular que o máis impor-
tante do Nadal é o nacemento 
de Xesús. 
 

2º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
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 Destacar a familia 
como o marco máis 
importante onde 
vivimos a experiencia 
de compartir. 

 Integrar a 
experiencia de 
compartir na relación 
cos compañeiros da 
clase. 

 Reflexionar sobre o 
feito de que moitos 
nenos non teñen 
cubertas as súas 
necesidades básicas. 

 Suscitar actitudes
 de responsabilidade 
e solidariedade no 
ámbito familiar, cos 
amigos e 
compañeiros e coas 
persoas máis 
desfavorecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xesús compartiu e ensinou a 
compartir. 

 Accións cotiás en que os 
nenos poden compartir. 

 Situacións dos alumnos en 
que axudan e comparten no 
ámbito familiar. 

 Moitos nenos no mundo non 
teñen cubertas as súas 
necesidades básicas. 

 Revivir situacións en que os 
alumnos comparten. 

 Aplicar a experiencia de 
compartir a situacións cotiás 
dos nenos. 

 Realizar algúns xestos 
simbólicos que predispoñan a 
compartir. 

 Valorar as accións e xestos 
de compartir propios e alleos. 

 Alegría provocada pola 
acción de compartir. 

 Saber que compartir é dar, 

prestar, axudar, regalar, 

repartir,… 

 Poñer exemplos de accións 

que poden realizar para 

compartir na casa e no 

colexio. 

 Valorar o feito de dispoñer de 

todo o necesario para vivir. 

 Saber que moitos nenos non 

teñen o necesario para vivir. 

 Propoñer accións 

representativas da acción de 

compartir. 

 Axudar os nenos a 
descubrir a imaxe de 
Deus como Pai e Nai 
á vez que nos quere, 
coida  e protexe. 

 Invitar os nenos a  
confiar  en Xesús 
como un amigo que 
sempre está 
connosco. 

 Valorar as persoas 
que nos coidan como 
un regalo de Deus. 

 Facer que os nenos  
caian  na conta de 
que eles tamén 
poden coidar a 
outros. 

 Suscitar 
sentimentos de 
agradecemento, 
confianza e alegría. 

 Necesitamos que nos coiden 
e protexan. 

 Parábola da ovella perdida. 

 Deus cóidanos igual que o 
pastor coida as súas ovellas. 

 Xesús é o noso amigo: tamén 
nos quere e nos coida. 

 Moitas persoas quérennos e 
cóidannos: Son  un regalo de 
Deus. Deus cóidanos por 
medio delas. 

 Tamén nós podemos coidar a 
outros. 

 Identificar situacións en que 
nos coidan e protexen. 

 Relacionar o coidado e 
protección das persoas do 
noso arredor co coidado de 
Deus. 

 Propoñer situacións en que 
podería axudar a outros 
nenos. 

 

 Parábola da ovella que se 

perdeu e o pastor que a 

atopou. 

 Asociar a Deus e a Xesús a 

imaxe do pastor exposta na 

parábola. 

 Manifestar agradecemento a 

Deus, a Xesús, á familia, aos 

profesores e, en suma, a 

todos aqueles que  nos 

coidan. 

 Entender que coidar outros 

nenos é  axudalos, consolalos, 

acompañalos,… 

 Identificar situacións en que 

poderían      axudar      outros 

nenos e nenas. 

 Iniciar os nenos no 
contexto da Semana 
Santa e inicialos no 
seu sentido cristián. 

 Presentar aos 
nenos a festa do 
Domingo de Ramos, 
inicio da Semana 
Santa. 

 Descubrir algúns 
símbolos 
relacionados coa 
Semana Santa e a 
Pascua. 
 

 Costumes e celebracións 
da Semana Santa. 

 Relatos bíblicos: Entrada 
de Xesús en Xerusalén e 
Xesús resucitou. 

 Revivir tradicións e 
costumes populares da 
Semana Santa. 

 Contar con coherencia os 
relatos da entrada de  
Xesús en Xerusalén e da 
aparición de Xesús a unhas 
mulleres. 

 Valor do sentido cristián 
das festas  de  Semana 
Santa. 

 Saber que a Semana Santa 

empeza o Domingo de 

Ramos. 

 Asociar a festa do Domingo de 

Ramos á entrada de Xesús en 

Xerusalén. 

 

3º Avaliación 
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Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Recoñecer a 
importancia da auga 
como elemento  
imprescindible para a 
vida. 

 Facer conscientes os 
nenos da importancia 
da auga e do seu uso 
responsable. 

 Dar a coñecer o valor 
simbólico da auga no 
bautismo de Xesús e 
no bautismo cristián. 
 

 Situacións en que os nenos 
usan a auga. 

 A auga é necesaria para vivir. 

 A cerimonia do bautismo e 
signos presentes nel: a auga, 
a pía bautismal, o 
cirio,…bautismo fainos 
amigos de Xesús. 

 Distinguir os bos usos da 
auga. 

 Comentar a escena 
evanxélica do bautismo  de 
Xesús. 

 Actitudes de agradecemento 
pola auga. 

 Actitudes de 
responsabilidade fronte ao bo 
uso da auga. 

 

 Valorar a auga como elemento 
imprescindible na vida cotiá. 

 Ter claro en que consiste usar 
ben a auga. 

 Saber que a auga do bautismo 
nos fai amigos de Xesús. 

 Entender o bautismo como 
unha festa moi importante 
para os cristiáns. 

 Saber que a auga é o símbolo 
máis importante para os 
cristiáns. 

 Presentar o templo ou 
igrexa como lugar de 
encontro dos 
cristiáns con Xesús. 

 Promover no neno 
actitudes de respecto 
cando se está nunha 
igrexa. 

 Motivar os nenos para 
que colaboren no 
coidado da natureza. 

 Diferentes  edificios  
próximos  ao  neno   entre  
eles, edificios relixiosos: o 
templo ou igrexa. 

 A igrexa é un lugar de 
oración. 

 Recoñecer unha igrexa polos 
seus signos externos. 

 Explicar o significado da 
igrexa para os cristiáns. 

 Valor dos símbolos que hai 
nunha igrexa. 

 Actitude de respecto na 
igrexa. 

 

 Saber recoñecer unha igrexa. 
 Entender que a igrexa é un 

lugar de oración e explicar o 
que iso quere dicir. 

 Saber que rezar é falar con 
Xesús e contarlle as nosas 
cousas. 

 Recoñecer o valor dos 
símbolos que hai nunha 
igrexa: o altar, a cruz,… 
 

 Experimentar a 
alegría que sentimos 
cando axudamos 
outras persoas. 

 Presentar a María 
como exemplo de 
axuda aos demais. 

 Recoñecer que 
María, a nai de 
Xesús, é tamén a 
nosa nai do ceo. 

 Facer conscientes 
os nenos  da súa 
capacidade para 
axudar os demais. 

 Situacións vividas polos 
nenos en que axudan a 
outros ou son axudados. 

 María é a nosa nai: 
quérenos, axúdanos, 
protéxenos. 

 Dispoñibilidade para axudar a 
outras persoas. 

 Recoñecemento e gratitude 
ás persoas que axudan. 

 Alegría por sentirnos 
queridos e protexidos por 
María. 

 

 Expresar con exemplos en 
que consiste axudar. 

 Saber que María é a nai de 
Xesús e, tamén, a nosa nai  
do ceo. 

 Sentirse satisfeito de poder 
axudar a outros, tanto na casa 
como no colexio. 

 Saber agradecer os  xestos 
de axuda que recibe dos 
demais. 
 

 

 

CONTIDOS 6º NIVEL COMP. 
BÁSICAS 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

B1:O corpo é a propia imaxe 
-Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as súas carac-

terísticas e posibilidades para chegar á toma de conciencia do propio es-
quema corporal. 

AA 
CSC 
SIEEA 

-Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades básicas do 
corpo. 

SIEEA 

-Adquisición de confianza nas capacidades propias. SIEEA 

-Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. SIEEA 

-Potenciación da construción do esquema corporal para pasar progresivamen- SIEEA 
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te a sentir as partes que o integran. 

-Recoñecemento das percepcións sensoriais . SIEEA 

-Aceptación da propia imaxe corporal e gozo xogando co seu corpo, desenvol-
vendo accións e iniciativas individuais e grupais, empregando as posibili-
dades expresivas do propio corpo –a través de xestos, movementos, xo-
gos, danzas...- 

SIEEA 

-Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, 
preferencias e intereses propios e das demais persoas. 

SIEEA 

-Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando nas 
súas posibilidades e recoñecendo as limitacións propias. 

SIEEA 

-Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e 
características das demais persoas, evitando actitudes discriminatorias. 

SIEEA 

-Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais en relación co 
propio corpo, cos obxectos, co contorno e coas demais persoas. 

SIEEA 
CL 

B2:Xogo e movemento 
-Participación nos xogos e na actividade motriz, amosando actitudes de inicia-

tiva e constancia.  
CSC 
AA 

-Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha actitude 
de axuda e cooperación con iguais e con persoas adultas. Aceptación do 
xogo como medio de desfrute e de relación cos demais. 

CSC 
SIEEA 

-Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra per-
soa, da súa acción e da situación. 

SIEEA 
CEC 

- Comprensión, aceptación e valoración de regras para xogar. SIEEA 
AA 
CSC 

-Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas. SIEEA 

-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e grosas. SIEEA 

-Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: desenvolve-
mento das habilidades motoras, do control de ton, do equilibrio e da respi-
ración. 

CSC 
CEC 
SIEEA 

-Adquisición de nocións básicas de orientación e coordinación de movementos. CEC 

-Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e de orientación 
no   espazo. 

SIEEA 
AA 

B3:A actividade cotiá 
-Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas 

. 
CSC 

-Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e progresiva 
autonomía na súa realización, regulando o propio comportamento, para 
camiñar cara á resolución pacifica de conflitos. 

SIEEA 
AA 

-Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva 
para establecer relación de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptan-
do a diversidade. 

SIEEA 
AA 
CEC 

-Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. AA 

-Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas, 
buscando os recursos axeitados que lle permitan concluír os proxectos 
que inicia, sendo quen de solicitar e prestar axuda. 

SIEEA 
AA 

-Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal:  capacidades, actitu-
des e coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 

SIEEA 
AA 

B4: O coidado persoal e a saúde 

-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, 
descanso...-. 

CEC 
CSC 

-Iniciación na práctica de accións que favorezan a interacción e adquisición de 
hábitos saudables. 

SIEEA 
AA 
CSC 
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-Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. SIEEA     CL     
AA 

CSC 

-Valoración da axuda doutras persoas AA    CSC 

Área: Coñecemento da contorna 

B1: Medio físico: elementos, relacións e medida. 
-Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio reco-

ñecendo as súas funcións e usos cotiáns e mais mantendo unha actitude 
de respecto e coidado cara a obxectos propios e alleos. 

CSC 
CEC 
SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de materiais, 
examinando con atención as súas características e a súa aplicación na vi-
da diaria. 

CL 
CMCBCT 

-Interese pola clasificación de obxectos e materiais e aproximación á cuantifi-
cación de coleccións. 

CMC 
AA 

-Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do contorno. CMCBCT 

-Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de canti-
dades. Emprego dos números para identificar, contar, clasificar, numerar, 
informarse e ordenar elementos da realidade sempre en situacións con-
textualizadas e significativas. 

CMCBCT 
AA 
CL 

-Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos úmeros na vida co-
tiá. 

CL 
AA 

-Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención dun dato 
numérico e como verificación do resultado de operacións de cálculo sinxe-
las e funcionais. 

CMCBCT 
AA 

-Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida cotiá: 
localizar un dato numérico, facer unha repartición, realizar unha estima-
ción... 

CL    AA 
CMCBCT 

-Utilización de xogos de mesa como actividades lúdicas que unen o razoamen-
to, a reflexión e o divertimento en grupo. 

CL     CSC 
CMCBCT 

-Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e obxectos, en 
diferentes situación e con variadas accións. 

AA    SIEEA  
CMCBCT 

-Achegamento a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, capacidade, 
tempo- a través da estimación: comparando, sopesando, observando... 

CL 
CMCBCT 

-Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario medir. 
Interese e curiosidade polos instrumentos de medida convencionais e non 
convencionais facendo unha aproximación ao seu uso. 

AA 
CMCBCT 

-Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as actividades 
da vida cotiá. 

CSC 
CMCBCT 

-Orientación temporal en situacións cotiás empregando  diferentes nocións e 
relacións. Aproximación ao uso do calendario. 

CSC 
CMCBCT 

-Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, direc-
ción, distancia e posición respecto a obxectos, persoas e lugares, nome-
ándoos axeitadamente e empregando o vocabulario topolóxico elemental. 

CL 
CCM 
CBCT 

-Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns corpos xeomé-
tricos elementais. 

CM 
CBCT 

-Vivencia, representación e interpretación do espazo, empregando a imaxina-
ción en debuxos, planos, fotografías, mapas ou otros 

CL 
CEC 
CBCT 

B 2: Achegamento á natureza. 
-Identificación dalgunhas características, necesidades e do desenvolvemento 

das persoas e outros seres vivos. 
AA 
CMCBCT 

-Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio  natural, espe-
cialmente animais e plantas. 

SIEEA 
CEC 
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-Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na natureza, 
comprendendo a súa contribución ao desenvolvemento dos seres vivos e 
do medio, valorando a necesidade da súa conservación e de facer un uso 
responsable dela. 

CSC 
CMCBCT 

-Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade, á posi-
ción do sol, aos ciclos da lúa... ao longo dun día, dos meses e das esta-
cións do ano. 

CMCBCT 

-Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, buscando 
respostas e explicacións sobre as causas e consecuencias de fenómenos 
do medio natural –calor, choiva, vento, día, noite, erosión, ciclo vital...- e 
dos producidos pola acción humana - pontes, encoros, aeroxeradores, 
muíños de auga...-. 

CL 
CSC 
AA 
CMCBCT 

-Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando as 
actividades realizadas e os resultados obtidos mediante diferentes repre-
sentacións. 

CC    CL 
AA     
CD 

B3:Cultura e vida en sociedade 
-Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de perten-

za, valorando positivamente as relacións afectivas que neles se estable-
cen, mantendo unha actitude de colaboración e asumindo pequenas res-
ponsabilidades. Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de fami-
lias. 

CSC 
AA 
SIEEA 

-Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e na escola.  CSC 
SIEEA 

-Interese e disposición favorable para iniciar relación respectuosas, afectivas e 
recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

CSC 
CEC 

-Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións e 
institucións para cubrir necesidades e achegar servizos presentes na súa 
comunidade, evitando estereotipos sexistas.  

CSC 
CEC 

-Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, amo-
sando disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación pro-
gresiva de pautas adecuadas de comportamento.  

CL 
CSC 
AA 
SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega apreciando os 
cambios que se producen no modo de vida co paso do tempo. Sucesos e 
persoas relevantes da historia da súa comunidade, do seu país e do mun-
do. 

CL 
CD 
CSC 
CEC 

Área: linguaxes: comunicación e representación 

B1. Linguaxe verbal 

Escoitar, falar e conversar. 
-Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos; 

para adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, sentimen-
tos e emocións; para facer peticións e como mecanismo para regular a 
propia conduta e a das demais persoas. 

CL 

-Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado, aumentando a precisión 
na busca dunha maior estruturación das súas frases. 

CEC 
SIEEA 

-Participación de forma oral en conversacións, narracións,…incrementando o 
vocabulario, empregando con crecente precisión con entonación axeitada, 
pronunciación clara, e empregando estruturas oracionais que enriquezan 
as propias competencias comunicativas. 

CL 

-Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en dife-
rentes contextos e con persoas interlocutoras diversas usando argumen-
tos nas súas conversas, respectando quendas e escoitando atentamente. 

CL 

-Emprego axeitado das formas socialmente establecidas para relacionarse 
coas demais persoas: saúdos, despedidas,... 

CL 
CSC 
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Aproximación á lingua escrita 
-Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, información e 

gozo a través de soportes diferentes. 
CL 
CD 

-Interese e atención na escoita de narracións e instrucións 
lidas por outras persoas 

CL 
CD 

-Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas 
e reais. 

CL 

-Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica. 
Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais.   

Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a propiedades 
cuantitativas –cantidade de letras, palabras longas e palabras curtas- e 
propiedades cualitativas -variedade de grafías. 

CL 
CD 
CEC 

-Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e 
lexibles. 

CL    CD 
AA     SIEEA 

-Iniciación ao coñecemento do código escrito a través desas 
palabras e frases empregadas en contextos significativos e funcionais. 

CL     
AA 

Achegamento á literatura 
-Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora ou 

lector competente de contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas, tea-
tro...; tanto tradicionais como contemporáneas, nas dúas linguas oficiais, e 
como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 

CL 
CSC 
CEC 
SIEEA 

-Dramatización de textos literarios, disfrute e interese por expresarse con axu-
da de recursos non lingüísticos. 

CL    CD 
AA 

-Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición cultu-
ral ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, a rima e a beleza 
das palabras producen.  

CL 
CSC 

- Participación creativa en xogos lingüísticos –encadeados de palabras, adivi-
ñas, trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas corporais -
xestos,  movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na compa-
ña de iguais e de persoas adultas. 

CL 
CEC 
SIEEA 
CSC 

-Introdución ao uso da biblioteca de centro e de aula, como un medio máis de 
aproximación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a 
diversión e o coñecemento. 

CL 
CSC 
A 

B.2. Linguaxes artísticas:plástica, musical e corporal 
-Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para enriquecer a activi-

dade creativa.  
CL    CEC 
CSC 

-Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos das 
formas de expresión -cor, forma, liña, movemento, volume, texturas, rit-
mos, melodías, timbres, entre outros- que lles permitan ás nenas e aos 
nenos desenvolver a súa sensibilidade estética. 

CEC 
AA 
CMCBCT 

-Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, úti-
les e soportes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro, ras-
quetas, cepillos, esponxas, pantalla de ordenador, mesa de area, retro-
proxector, encerado dixital, fotografías....- e das distintas técnicas -
debuxo, pintura, collaxe, amasado, modelado, escultura e a combinación 
de dúas ou máis técnicas...- como recursos e medios de expresión e co-
municación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, expe-
riencias... 

CL 
CSC 
CEC 
AA 
CMCBCT 

-Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes na 
aula, no contorno, en museos e exposicións reais ou virtuais, obradoiros 
de artistas e persoas artesás manifestando e compartindo a través das di-
versas linguaxes as sensacións e emocións que producen, así como indi-
cando o que gusta e o que non. 

CL 
CEC 
AA 

-Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu desen- CL 
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volvemento e posterior comunicación, valorando a realización de bosque-
xos para a consecución dunha melloría na produción. 

CEC 

-Vivencia do son e do silencio. CL 

-Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das sensacións que 
lle xera a música. 

CEC 
CMCBCT 

-Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas. 
Participación activa e gozo na interpretación de cancións, xogos musicais 
e danzas colectivas e individuais. 

CEC 
CL    CD 
SIEEA 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e ou-
tros xogos de expresión corporal -mimo, monicreques, teatro de som-
bras...- colaborando na elaboración dos elementos necesarios para unha 
ambientación axeitada. 

CSC 
CEC 

B3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 
-Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como fontes 

de información, de comunicación, de expresión, de estratexias de explora-
ción e investigación. 

AA 
CD 

-Achegamento ao uso do ordenador, á cámara fotográfica… 
nos procesos creativos . 

CD 
CEC 

-Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado dos 
medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da comunicación.  

SIEEA 
CMCBCT 

-Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das ferra-
mentas  tecnolóxicas. 

CSC   
CD 

RELIXIÓN  

1º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 
 Reforzar  a  

imaxe  de  Deus, 

Creador e Pai 

 Recordar que 

Deus creou  a 

natureza, todos os 

homes e mulleres e 

quérenos e 

cóidanos a todos 

por igual.. 

 Relacionar  o 

coidado das 

persoas  e da 

natureza co amor a 

Deus. 

 Comprender  que  

a natureza e as 

persoas sons bens 

que debemos 

coidar. 

 Moitas persoas 

quérennos, cóidannos e 

protéxennos. 

 Deus quérenos e cóidanos 

a todos por igual: somos 

fillos seus. 

 Facer as cousas ben e 

axudar aos demais é 

mellorar o mundo. 

 Identificar algunhas 

situacións nas que somos 

queridos e coidados. 

 Agradecemento cara a 

todas as persoas que nos 

queren e nos coidan. 

 Valorar o respecto e 

coidado da natureza e das 

persoas. 

 Disposición a gozar e 

coidar da natureza e das 

persoas. 

 Explicar por que podemos 

confiar en Deus, tal como ensina 

Xesús. 

 Manifestar sentimentos de 

agradecemento a Deus e de 

confianza nel. 

 Mostrar admiración  e respecto 

pola natureza e polas persoas. 

 Admirar a Biblia 

como  o  libro 

sagrado dos 

cristiáns. 

 Saber que os 

evanxeos son catro 

libros da Biblia que 

falan de  Xesús. 

 

 A Biblia é un libro 

relixioso: nel está escrito o 

que sabemos de Deus. 

 Os evanxeos son catro 

libros que están na Biblia e 

falan de Xesús. 

 Comentar para que 

utilizamos os libros e que 

achegan. 

 

 Saber que a Biblia é un libro 

sagrado porque nos fala de 

Deus. 

 Identificar os evanxeos como 

libros da Biblia que contan 

historias de Xesús. 
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 Lembrar algúns 

costumes e 

tradicións típicos do 

Nadal. 

 Axudar a 

comprender que o 

máis importante 

destas festas é o 

nacemento de 

Xesús, e que isto é 

o que celebramos. 

 Lembrar o relato 

evanxélico do 

nacemento de 

Xesús. 

 

 Costumes e tradicións 

populares típicas do Nadal. 

 Revivir recordos e 

costumes do Nadal. 

 Realizar xestos de paz e 

solidariedade. 

 Sentimentos de paz e 

alegría asociados ao 

Nadal. 

 Valor do sentido cristián 

da festa de Nadal. 

 Participar e colaborar nas 

actividades que se realizan 

na clase con ocasión do 

Nadal. 

 Enumerar costumes e tradi-

cións típicas de Nadal. 

 Identificar os  personaxes 

máis importantes que se re-

presentan no belén. 

 Saber explicar que é o máis 

importante das festas de Na-

dal. 

 Relacionar o nacemento de 

Xesús con actitudes de paz, 

amor e solidariedade. 

2º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Recoñecer a 

importancia de 

ter amigos. 

 Coñecer quen 

foron os amigos 

de Xesús e como 

foi a súa relación 

con eles. 

 Presentar a 

Xesús como un 

amigo que nos 

quere e está 

cerca de  nós. 

  Comprender 

algúns valores 

relacionados coa 

amizade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os amigos: que os 

define, como son, que 

fan. 

 Amigos de Xesús: os 

nenos, os apóstolos os 

pobres, os enfermos. 

 Valores relacionados 

coa amizade. 

 Describir e localizar 

situacións que 

manifestan amizade. 

 Valor da amizade de 

Xesús e da relación cos 

demais. 

 Actitudes de amizade 

e solidariedade cos 

demais. 

 Valor da amizade, 

signo da amizade con 

Xesús. 

 Xenerosidade cos 

amigos. 

 Expresións de cariño 

cara aos amigos. 

 Identificar e  describir 

actitudes e comportamentos 

propios de amigos. 

 Saber quen foron e son 

amigos de Xesús. 

 Mostrar que comprendeu en 

que consiste ser amigos e 

aplicalo á relación con Xesús 

e cos demais. 

 Expresar sentimentos de 

cariño cara a Xesús e cara 

aos demais. 
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 Analizar 

situacións de 

perdón para 

comprender que 

este nos devolve 

a paz, a alegría e 

a amizade. 

 Entender que 

perdoar é moi 

importante para 

convivir en paz. 

 Coñecer a  

mensaxe  de  

Xesús sobre o 

perdón aos 

demais. 

 Fortalecer  o  

compromiso  dos 

nenos de facer 

as paces. 

 Experiencias dos 

nenos nas que 

perdoan, piden perdón 

e son perdoados. 

 Perdoar é propio dos 

amigos de Xesús. 

 Perdoar é facer as 

paces e volver ser 

amigos. 

 Analizar situacións de 

perdón e valoralas. 

 Poñer exemplos no 

que pedise perdón ou 

perdoase. 

 Alegría por saber que 

Deus nos perdoa 

sempre e a todos. 

 Valor do perdón como 

expresión de amor e 

camiño para lograr a 

paz e a convivencia. 

 

 Aplicar a mensaxe cristiá do 

perdón a  situacións 

concretas. 

 Ter claro que Xesús nos 

ensina a perdoar sempre. 

 Asociar a acción de perdoar  

á de saber ceder e facer as 

paces. 

 Recoñecer xestos e 

símbolos relacionados coa 

paz e co feito de facer as 

paces. 

 Contar situacións en que 

pedisen perdón e fosen 

perdoados. 

 Axudar aos 

nenos a 

recoñecer a 

necesidade de 

amar e ser  

amados. 

  Descubrir o 

amor  como  

distintivo dos 

cristiáns ou 

amigos de 

Xesús. 

 Suscitar 

sentimentos de 

alegría e 

agradecemento 

por amar e 

sentirnos 

amados. 

 Motivar os  

nenos para que 

poñan  en 

práctica as 

actitudes cristiás  

que aprenderon: 

amor, axuda, 

xenerosidade, 

perdón etcétera. 

 Manifestacións de 

amor que os nenos 

reciben e dan. 

 Xesús ensina a amar a 

todos sen distinción. 

Relato bíblico: Parábola 

do bo samaritano. 

 Situacións dos nenos 

en que é aplicable a 

mensaxe da parábola. 

 Amar a Deus e os 

demais é o máis 

importante para os 

amigos de Xesús. 

 Actitude de 

solidariedade cara aos 

demais e sentimentos 

de alegría na axuda 

aos demais. 

 

 

 Lembrar e verbalizar a 

parábola do bo samaritano. 

 Dicir casos en que os 

propios nenos poidan actuar 

como o bo samaritano. 

 Recoñecer que Xesús nos 

ama e nos ensina a amar a 

Deus e aos demais. 

 Saber que o máis importante 

para os amigos de Xesús é 

amar a Deus e aos demais. 
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 Constatar  o 

contexto 

sociocultural da 

Semana Santa e 

o seu sentido 

cristián. 

  Coñecer 

algúns feitos 

relativos á 

paixón, morte e 

resurrección de 

Xesús. 

 

 As festas de Semana 

Santa: celebrar que 

Xesús morreu e 

resucitou. 

 Xesús vive e está 

connosco. 

 Revivir tradicións e 

costumes da Semana 

Santa. 

 Aprecio e interese 

polos actos e tradicións 

relixiosas da Semana 

Santa. 

 Sentimentos de 

admiración e cariño a 

Xesús. 

 Saber que “Xesús morreu na 

cruz por amor e ao terceiro 

día resucitou” e que resucitar 

é “volver vivir para sempre”. 

 Valorar a Pascua como a 

festa máis importante para os 

cristiáns. 

3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Valorar a 

importancia do 

grupo e 

interesarse por 

realizar 

actividades en 

común. 

 Iniciar na 

comprensión da 

Igrexa como o 

grupo ou a 

familia formada 

por Xesús e os 

seus amigos. 

 Insistir  na  

presenza  de  

Xesús entre nós 

e na Igrexa. 

 Experiencia do neno 

na súa participación en 

actividades actividades 

de grupo. 

 A Igrexa é o grupo 

formado polos amigos e 

amigas  de Xesús. 

 Todos os cristiáns 

pertencen á Igrexa. 

 Xesús está con nós e 

é o noso amigo. 

 Describir e localizar 

actividades que se 

realicen en grupo. 

 

 Poñer exemplos de 

actividades que fan en grupo. 

 Describir a Igrexa como o 

grupo ou a familia formada 

polos amigos de Xesús. 

 Citar algunhas das 

actividades que se realizan na 

Igrexa (por exemplo, a 

eucaristía). 

 Recoñecer que Xesús está 

cos seus amigos na Igrexa. 
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 Descubrir o 

valor das festas  

pola  súa 

relación co que 

se celebra nelas. 

 Coñecer o 

relato en que 

Xesús instituíu a 

eucaristía. 

  Relacionar o 

domingo coa 

celebración da 

eucaristía. 

 Lembrar que  a  

eucaristía  é  a 

acción máis 

importante das 

festas cristiás. 

 Experiencias de 

celebracións familiares. 

 Os domingos 

celebramos a 

eucaristía. 

 Comentar a 

experiencia das festas: 

que se celebra, cando, 

que se fai etcétera. 

 Detectar signos de 

que o domingo é a festa 

cristiá. 

 Relacionar a festa 

cristiá coa eucaristía. 

 Apreciar o valor das 

festas relixiosas 

cristiás. 

 Apreciar o domingo 

como un día de 

descanso, de alegría e 

de convivencia familiar. 

 

 Relacionar o sentido das 

festas co acontecemento que 

se celebra nelas. 

 Relacionar a eucaristía coa 

última cea de Xesús. 

 Describir a eucaristía como 

reunión dos amigos de Xesús 

con el. 

 Identificar algúns símbolos 

relixiosos. 

O finalizar a educación infantil pretendese que o alumnado desenvolva os seguintes obxectivos 

na área de Relixión Católica para quen escolla esta opción: 

 Descubrir o propio corpo, como agasallo de Deus, promovendo a confianza e o desenvolve-

mento das súas posibilidades persoais.  

 Recoñecer no entorno familiar e social manifestacións que expresan a vivencia da fe católica 

e identifican a comunidade relixiosa a que pertence.  

 Observar e describir elementos e relatos relixiosos cristián que permitan o neno desenvolver 

os valores e actitudes básicas de respecto, ledicia e admiración.  

 Expresar e celebrar as tradicións, festas e aniversarios máis importantes, exercitando as 

primeiras habilidades motrices, para relacionarse cos demais e para acceder a oración, os 

cantos de abalanza e o sentido das festas relixiosas.  

 Favorecer a realización de actividades que promovan a participación, a cooperación e a xe-

nerosidade como medio de expresar o amor de Deus e a fraternidade.  

 Descubrir que os cristián chaman Pai a Deus Creador de todas as cousas, e saben que está 

con todos nos, quérenos e perdóanos sempre.  

 Coñecer que Xesús naceu en Belén e é amigo de todos e quérenos, morreu por nos e resu-

citou para estar con nos.  

 
 

 

 

6.- AVALIACIÓN 

 
 
AVALIACIÓN INICIAL: 
 
A avaliación inicial levarase a cabo na primeira semana lectiva. As probas que se 

realizarán serán similares ás da avaliación continua, observación directa, intercambios 
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orais co alumnado. Dos resultados das avaliacións iniciais e do informe individualizado 

final do curso 2019-2020 derivaranse as actividades para o primeiro trimestre e a 

organización dos apoios necesarios, sen prexuízo dos xa establecidos para o 

alumnado. De todo iso, os/as titores/as informarán a cada familia nas sesións de titoría. 

 

AVALIACIÓN ORDINARIA 
 
A avaliación, que formará parte inseparable do proceso educativo, será global, 
continua e formativa. 
 
A avaliación terá, en consecuencia, un carácter formativo, regulador e orientador do 
proceso educativo, ao proporcionar unha información constante que permitirá mellorar 
tanto os procesos como os resultados da intervención educativa. 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación serán a observación directa e 
sistemática a través do diario de aula, conversas cos alumn@s, situacións de xogo e 
as distintas producións dos nenos e nenas.        
                              
Os mecanismos de reforzo que deberán poñerse en práctica tan pronto como se de-
tecten dificultades de aprendizaxe poderán ser tanto organizativos como curriculares. 
Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamen-
tos flexibles ou as adaptacións do currículum . 
LIACIÓN 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN CRITERIOS – AVALIACIÓN 
 
Tal e como establece  a Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a 
implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil 
na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 10 de xullo de 2009), o profesorado 
integrante da xunta valorará  cada caso en particular. Tendo en conta as seguintes 
aprendizaxes esenciais: 
 
 

APRENDIZAXES E COMPETENCIAS ESENCIAIS CICLO DE 
ED. INFANTIL 

COMP. 
BÁSI-
CAS 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

B1:O corpo é a propia imaxe 

-Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as súas caracte-
rísticas e posibilidades para chegar á toma de conciencia do propio esquema 
corporal. 

AA 
CSC 
SIEEA 
 

-Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, 
preferencias e intereses propios e das demais persoas. 

SIEEA 

B2: Xogo e movemento 

-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e grosas. SIEEA 

B3:A actividade cotiá 

-Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. AA 

B4: O coidado persoal e a saúde 

-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, 
descanso...-. 

CEC 

Área: Coñecemento da contorna 

B1: Medio físico: elementos, relacións e medida. 
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-Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de canti-
dades. Emprego dos números para identificar, contar, clasificar, numerar, in-
formarse e ordenar elementos da realidade sempre en situacións contextuali-
zadas e significativas. 

CMCBCT 

-Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as actividades 
da vida cotiá. 

CSC 

B 2: Achegamento á natureza. 

-Identificación dalgunhas características, necesidades e do desenvolvemento 
das persoas e outros seres vivos. 

AA 

B3:Cultura e vida en sociedade 

-Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de perten-
za, valorando positivamente as relacións afectivas que neles se establecen, 
mantendo unha actitude de colaboración e asumindo pequenas responsabili-
dades. Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de familias. 
 
-Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, amo-
sando disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación progresiva 
de pautas adecuadas de comportamento.   

CSC 
 
 
 
 
CSC 
AA 
SIEEA 
CL 

Área: linguaxes: comunicación e representación 

B1. Linguaxe verbal 

Escoitar, falar e conversar. 

-Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos; 
para adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, sentimentos e 
emocións; para facer peticións e como mecanismo para regular a propia condu-
ta e a das demais persoas. 

CL 

Lingua estranxeira 

-Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua estranxeira. 

 

Aproximación á lingua escrita 

-Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas CL 

Achegamento á literatura 

-Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora ou 
lector competente de contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas, teatro...; 
tanto tradicionais como contemporáneas, nas dúas linguas oficiais, e como 
fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 

CL 

B.2. Linguaxes artísticas:plástica, musical e corporal 

-Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para enriquecer a activi-
dade creativa.  

CL    
CEC 

B3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 

-Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das ferra-
mentas  tecnolóxicas. 

CSC   
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Primeira Lingua Estranxeira (PLE) en 4º E.I. 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro  - [C.C] 

4º PLE f) Iniciarse no uso oral 

dunha lingua 

estranxeira e amosar 

interese e gozo ao 

participar neses 

intercambios 

PLE-LCR-B1.7-Interese por 

expresarse nunha lingua 

estranxeira, amosando unha 

actitude positiva cara a esta 

lingua. 

 

PLE-LCR.3-Amosar unha 

actitude positiva cara á 

aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira, interesándose por 

participar en interaccións orais 

en rutinas, xogos e situacións 

habituais de comunicación. 

4º-PLE.3.1-Amosa interese por participar en 

interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

[CCL, CM, CSC, CCEC, CAA] 

 

4º-PLE.3.2-Mantén unha actitude positiva 

cara á lingua estranxeira. [CCL, CSC, CAA] 

 

4º-PLE.3.3-Amosa interese por coñecer 

aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

[CCL, CSC] 

 

4º-PLE.3.4-Amosa interese por coñecer 

cancións e rimas noutra lingua. [CCL, CSC, 

CAA] 

4º PLE i) Desenvolver un 

sentimento de 

autoconfianza nas 

propias producións e 

valorar as producións 

PLE-LCR.B.2.15-

Participación activa e gozo 

na interpretación de 

cancións e xogos musicais. 

 

PLE-LCR.9-Mostrar interese por 

explorar as súas posibilidades 

de expresión e representación, 

por gozar coas súas producións 

e por compartir as experiencias 

4º-PLE.9.1-Gusta de participar nas 

actividades lúdicas propostas de imitación e 

repetición de sons, palabras e enunciados 

significativos. [CCL, CSC] 
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alleas     creativas, estéticas e 

comunicativas 

4º PLE a) Utilizar as diversas 

linguaxes para 

comunicar, expresar 

ideas e sentimentos, 

para aprender e como 

fonte de desfrute. 

PLE-LCR.B.1.6-Emprego 

axeitado das formas 

socialmente establecidas 

para relacionarse coas 

demais persoas ? saúdos, 

despedidas, fórmulas de 

cortesía, cumprimentos? 

 

PLE-LCR.1-Utilizar a lingua oral 

do modo máis conveniente para 

unha comunicación positiva con 

iguais e con persoas adultas, 

segundo as intencións 

comunicativas. 

4º-PLE.1.1-Emprega expresións 

convencionais de cortesía de saúdo, na lingua 

estranxeira. [CCL, CSC] 

 

4º-PLE.1.2-Emprega expresións 

convencionais de cortesía de despedida na 

lingua estranxeira. [CCL, CSC] 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  4º INFANTIL - Trimestre 1 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

INDICADORES  PARA A  AVALIACIÓN 

Área: PLE 

Nivel  Área Indicadores de logro 

4º PLE 4º-PLE.1.1 - Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua estranxeira. 

4º PLE 4º-PLE.1.2 - Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira. 

4º PLE 4º-PLE.3.1 - Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

4º PLE 4º-PLE.3.2 - Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

4º PLE 4º-PLE.3.3 - Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

4º PLE 4º-PLE.3.4 - Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua. 

4º PLE 4º-PLE.9.1 - Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de 
sons, palabras e enunciados significativos. 

Criterio de avaliación Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 
4º-PLE.1.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación, cancións, linguaxe 
non verbal acorde ao sinalado ou expresado. Análise 
das producións dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

CCL, 
CSC 
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lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

alumnos/as. Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 
musicais. Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Xogos de simulación e dramáticos. Asamblea. 
Posta en común. Escala de observación. Rúbrica.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL 
(expresión oral) Fluidez e interacción oral -CCL 
(expresión oral) Crear un texto/discurso coherente -CCL 
(comprensión oral) Reflexionar e valorar -CSC Traballo 
cooperativo (Interactuar con outras persoas e grupos 
conforme a normas baseadas no respecto mutuo e as 
conviccións democráticas.) 

PLE-LCR.1 

4º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación, cancións, linguaxe 
non verbal acorde ao sinalado ou expresado. Análise 
das producións  Análise das producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 
musicais. Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Xogos de simulación e dramáticos. Asamblea.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL 
(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL (expresión 
oral) Fluidez e interacción oral -CCL (expresión oral) 
Cohesionar ideas -CCL (comprensión oral) Reflexionar e 
valorar -CSC Participar dun xeito eficaz e construtivo na 
vida social e profesional. 

CCL, 
CSC 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 
Observación sistemática.  

 

CCL, 
CM, 
CSC, 
CCEC, 
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Peso: 14.28% 
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 
musicais. Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Xogos de simulación e dramáticos. Asamblea. 
Entrevista. Posta en común. Escala de observación. 
Rúbrica.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL 
(expresión oral) Cohesionar ideas -CCL (expresión oral) 
Fluidez e interacción oral -CAA Adquirir, procesar e 
asimilar novos coñecementos e capacidades. -CAA 
Buscar orientacións e facer uso delas -CAA Ter 
motivación e confianza nas propias posibilidades. -CCL 
(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL 
(comprensión oral) Reflexionar e valorar -CCEC 
Expresarse a través de diferentes medios artísticos e 
culturais. -CSC Participar dun xeito eficaz e construtivo 
na vida social e profesional. 

CAA 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 
musicais. Producións orais. Producións plásticas.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (expresión oral) Fluidez e interacción oral -CCL 
(comprensión oral) Reflexionar e valorar -CAA Ter 
motivación e confianza nas propias posibilidades. -CSC 
Participar dun xeito eficaz e construtivo na vida social e 
profesional. 

CCL, 
CSC, 
CAA 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: Rúbrica.  
 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -

CCL, 
CSC 
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Peso: 14.28% 
 

CSC Traballo cooperativo (Interactuar con outras 
persoas e grupos conforme a normas baseadas no 
respecto mutuo e as conviccións democráticas.) 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. Producións 
orais.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (comprensión oral) Reflexionar e valorar -CCL 
(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL (expresión 
oral) Adecuarse ó contexto -CCL (expresión oral) 
Planificar -CCL (expresión oral) Cohesionar ideas -CCL 
(comprensión oral) Localizar e obter información -CCL 
(expresión oral) Fluidez e interacción oral -CAA 
Organizar o propio proceso de aprendizaxe en grupo 
(traballo cooperativo) ou individualmente -CAA Adquirir, 
procesar e asimilar novos coñecementos e capacidades. 
-CAA Buscar orientacións e facer uso delas 

CCL, 
CSC, 
CAA 

PLE-LCR.9 

4º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 14.28% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 
musicais. Producións orais.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (expresión oral) Cohesionar ideas -CCL (expresión 
oral) Adecuarse ó contexto -CCL (expresión oral) Fluidez 
e interacción oral -CCL (comprensión oral) Integrar e 
interpretar -CCL (comprensión oral) Reflexionar e valorar 

CCL, 
CSC 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  4º INFANTIL - Trimestre 2 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

Criterio 

de 

avaliació

n 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

competencia

l 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-

LCR.1 

4º-PLE.1.1 - Emprega 

expresións 

convencionais de 

cortesía de saúdo, na 

lingua estranxeira. 

 

Peso: 14.29% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación, cancións, linguaxe non verbal 

acorde ao sinalado ou expresado. Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. Observación 

sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións musicais. 

Producións orais. Producións plásticas. Textos escritos. Xogos de 

simulación e dramáticos. Asamblea. Posta en común. Escala de 

observación. Rúbrica.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -CCL 

(expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL (expresión oral) 

Fluidez e interacción oral -CCL (expresión oral) Crear un 

texto/discurso coherente -CCL (comprensión oral) Reflexionar e 

valorar -CSC Traballo cooperativo (Interactuar con outras persoas 

e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e as 

conviccións democráticas.) 

CCL CSC 

PLE-

LCR.1 

4º-PLE.1.2 - Emprega 

expresións 
X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación, cancións, linguaxe non verbal 

acorde ao sinalado ou expresado. Análise das producións  Análise 
CCL CSC 
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convencionais de 

cortesía de despedida na 

lingua estranxeira. 

 

Peso: 14.29% 

 

das producións dos alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións musicais. 

Producións orais. Producións plásticas. Textos escritos. Xogos de 

simulación e dramáticos. Asamblea.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -CCL 

(expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL (comprensión oral) 

Integrar e interpretar -CCL (expresión oral) Fluidez e interacción 

oral -CCL (expresión oral) Cohesionar ideas -CCL (comprensión 

oral) Reflexionar e valorar -CSC Participar dun xeito eficaz e 

construtivo na vida social e profesional. 

PLE-

LCR.3 

4º-PLE.3.1 - Amosa 

interese por participar en 

interaccións orais nunha 

lingua estranxeira. 

 

Peso: 14.28% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 

Intercambios orais cos alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións musicais. 

Producións orais. Producións plásticas. Textos escritos. Xogos de 

simulación e dramáticos. Asamblea. Entrevista. Posta en común. 

Escala de observación. Rúbrica.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -CCL 

(expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL (expresión oral) 

Cohesionar ideas -CCL (expresión oral) Fluidez e interacción oral -

CAA Adquirir, procesar e asimilar novos coñecementos e 

capacidades. -CAA Buscar orientacións e facer uso delas -CAA Ter 

motivación e confianza nas propias posibilidades. -CCL 

(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL (comprensión oral) 

Reflexionar e valorar -CCEC Expresarse a través de diferentes 

medios artísticos e culturais. -CSC Participar dun xeito eficaz e 

construtivo na vida social e profesional. 

CCL CAA 

CSC CCEC 
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PLE-

LCR.3 

4º-PLE.3.2 - Mantén 

unha actitude positiva 

cara á lingua estranxeira. 

 

Peso: 14.29% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións musicais. 

Producións orais. Producións plásticas.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -CCL 

(expresión oral) Fluidez e interacción oral -CCL (comprensión 

oral) Reflexionar e valorar -CAA Ter motivación e confianza nas 

propias posibilidades. -CSC Participar dun xeito eficaz e 

construtivo na vida social e profesional. 

CCL CAA 

CSC 

PLE-

LCR.3 

4º-PLE.3.3 - Amosa 

interese por coñecer 

aspectos da lingua e 

cultura estranxeira. 

 

Peso: 14.28% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Rúbrica.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -CSC 

Traballo cooperativo (Interactuar con outras persoas e grupos 

conforme a normas baseadas no respecto mutuo e as conviccións 

democráticas.) 

CSC 

PLE-

LCR.3 

4º-PLE.3.4 - Amosa 

interese por coñecer 

cancións e rimas noutra 

lingua. 

 

Peso: 14.29% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Producións musicais. Producións orais.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -CCL 

(comprensión oral) Reflexionar e valorar -CCL (comprensión oral) 

Integrar e interpretar -CCL (expresión oral) Adecuarse ó contexto -

CCL (expresión oral) Planificar -CCL (expresión oral) Cohesionar 

ideas -CCL (comprensión oral) Localizar e obter información -

CCL (expresión oral) Fluidez e interacción oral -CAA Organizar o 

propio proceso de aprendizaxe en grupo (traballo cooperativo) ou 

CCL CAA 

CSC 
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individualmente -CAA Adquirir, procesar e asimilar novos 

coñecementos e capacidades. -CAA Buscar orientacións e facer 

uso delas 

PLE-

LCR.9 

4º-PLE.9.1 - Gusta de 

participar nas 

actividades lúdicas 

propostas de imitación e 

repetición de sons, 

palabras e enunciados 

significativos. 

 

Peso: 14.28% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións musicais. 

Producións orais.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -CCL 

(expresión oral) Cohesionar ideas -CCL (expresión oral) Adecuarse 

ó contexto -CCL (expresión oral) Fluidez e interacción oral -CCL 

(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL (comprensión oral) 

Reflexionar e valorar 

CCL CSC 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  4º INFANTIL - Trimestre 3 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 
C.C. do perfil 
competencial Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 



42 

 

PLE-LCR.1 

4º-PLE.1.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, 
Intercambios orais cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices , Producións musicais , 
Producións orais , Producións plásticas , Textos escritos  Xogos de 
simulación e dramáticos , Asamblea , Posta en común, Escala de 
observación , Rúbrica   

CCL CSC 

PLE-LCR.1 

4º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, 
Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices Producións musicais Producións 
orais ), Producións plásticas Textos escritos  Xogos de simulación e 
dramáticos  Asamblea  

CCL CSC 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.28% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, 
Intercambios orais cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices  Producións musicais, 
Producións orais , Producións plásticas , Textos escritos , Xogos de 
simulación e dramáticos (0%), Asamblea (), Posta en común (Escala de 
observación (Rúbrica (  

CCL CAA 
CSC CCEC 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (, Producións musicais (), 
Producións orais (), Producións plásticas (),  

CCL CAA 
CSC 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 14.28% 
 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (),  

CSC 
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PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais , Producións orais   

CCL CAA 
CSC 

PLE-LCR.9 

4º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 14.28% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices  Producións musicais  
Producións orais   

CCL CSC 
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Primeira Lingua Estranxeira en 5º E.I. 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro  - [C.C] 

5º PLE f) Iniciarse no uso oral 
dunha lingua 
estranxeira e amosar 
interese e gozo ao 
participar meses 
intercambio 

PLE-LCR-B1.7-Interese por 
expresarse nunha lingua 
estranxeira, amosando unha 
actitude positiva cara a esta 
lingua. 
 

PLE-LCR.3-Amosar unha 
actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira, interesándose por 
participar en interaccións orais 
en rutinas, xogos e situacións 
habituais de comunicación. 

5º-PLE.3.1-Amosa interese por participar en 
interaccións orais nunha lingua estranxeira. 
[CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA] 
 
 
5º-PLE.3.2-Mantén unha actitude positiva 
cara á lingua estranxeira. [CCL, CSC, CAA] 
 
5º-PLE.3.3-Amosa interese por coñecer 
aspectos da lingua e cultura estranxeira. 
[CCL, CSC] 
 
5º-PLE.3.4-Amosa interese por coñecer 
cancións e rimas noutra lingua. [CCL, CSC, 
CAA] 

5º PLE a) Utilizar as diversas 
linguaxes para 
comunicar, expresar 
ideas e sentimentos, 
para aprender e como 
fonte de desfrute b) 
Utilizar manifestacións 
non verbais como o 
silencio, a mirada, a 
xestualidade, o olfato, o 
tacto, para 
comunicarse 

PLE-LCR.1.8-Uso 
progresivo de sinais 
extralingüísticos (xesto, 
entoación, expresión) para 
reforzar o significado das 
súas mensaxes. 
PLE-LCR.B.1.6-Emprego 
axeitado das formas 
socialmente establecidas 
para relacionarse coas 
demais persoas ? saúdos, 
despedidas, fórmulas de 
cortesía, cumprimentos? 
 

PLE-LCR.1-Utilizar a lingua oral 
do modo máis conveniente para 
unha comunicación positiva con 
iguais e con persoas adultas, 
segundo as intencións 
comunicativas. 

5º-PLE.1.1-Participa empregando formas non 
lingüísticas (xestos, accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua estranxeira. [CCL] 
 
5º-PLE.1.2-Emprega expresións 
convencionais de cortesía de saúdo, na lingua 
estranxeira. [CCL, CSC] 
 
5º-PLE.1.3-Emprega expresións 
convencionais de cortesía de despedida na 
lingua estranxeira. [CCL, CSC] 
 
5º-PLE.1.4-Emprega expresións 
convencionais de cortesía para desculparse 
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INDICADORES PARA A AVALIACIÓN 

Área: PLE 

Nivel  Área Indicadores de logro 

5º PLE 5º-PLE.1.1 - Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en actividades desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 

na lingua estranxeira. [CCL, CSC] 

5º PLE I)  Desenvolver un 
sentimento de 
autoconfianza nas 
propias producións e 
valorar as producións 
alleas 

PLE-LCR.B.2.15-
Participación activa e gozo 
na interpretación de 
cancións e xogos musicais. 
PLE-LCR.B.2.16-
Participación activa e gozo 
na interpretación de 
cancións, xogos musicais e 
danzas colectivas e 
individuais. 
 

PLE-LCR.9-Mostrar interese por 
explorar as súas posibilidades 
de expresión e representación, 
por gozar coas súas producións 
e por compartir as experiencias 
creativas, estéticas e 
comunicativas 

5º-PLE.9.1-Gusta de participar nas 
actividades lúdicas propostas de imitación e 
repetición de sons, palabras e enunciados 
significativos. [CCL, CSC] 
 
5º-PLE.9.2-Participa activamente nas 
actividades que combinan o uso da lingua e a 
resposta corporal implicada pola orde emitida. 
[CCL, CAA] 

5º PLE a) Utilizar as diversas 
linguaxes para 
comunicar, expresar 
ideas e sentimentos, 
para aprender e como 
fonte de desfrute 

PLE-LCR.B.1.6-Emprego 
axeitado das formas 
socialmente establecidas 
para relacionarse coas 
demais persoas ? saúdos, 
despedidas, fórmulas de 
cortesía, cumprimentos? 

PLE-LCR.2-Comprender 
mensaxes orais diversas, 
mostrando una actitude de 
escoita atenta e respectuosa. 

5º-PLE.2.1-Emprega expresións 
convencionais de cortesía de agradecemento 
na lingua estranxeira. [CCL, CSC] 
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5º PLE 5º-PLE.1.2 - Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.1.3 - Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.1.4 - Emprega expresións convencionais de cortesía para desculparse na lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.2.1 - Emprega expresións convencionais de cortesía de agradecemento na lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.3.1 - Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.3.2 - Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.3.3 - Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.3.4 - Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua. 

5º PLE 5º-PLE.9.1 - Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de sons, palabras e enunciados 
significativos. 

5º PLE 5º-PLE.9.2 - Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a resposta corporal implicada pola orde 
emitida. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  5º INFANTIL - Trimestre 1 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 
C.C. do perfil 
competencial Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións plásticas (Xogos de simulación e dramáticos (  

CCL 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios 
orais cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (), Producións orais , Asamblea  
Rúbrica (  

CCL CSC 

PLE-LCR.1 
5º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios 
orais cos alumnos/as,  

CCL CSC 
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de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices ,Producións orais Asamblea   

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios 
orais cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (Asamblea (0%), Rúbrica (  

CCL CSC 

PLE-LCR.2 

5º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios 
orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais Asamblea   

CCL CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices Producións musicais Producións 
orais (  

CCL CAA 
CCEC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, Intercambios orais cos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (), Escala de observación (0%), Posta en común 

CCL CAA CSC 
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PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea ,  

CCL CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais), Xogos de simulación e dramáticos  

CCL CAA CSC 

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices , Producións orais , Xogos de 
simulación e dramáticos  

CSC 

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. 
 
Peso: 9.1% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Xogos de simulación e 
dramáticos (0%),  

CAA 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  5º INFANTIL - Trimestre 2 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

competen
cial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións plásticas (0%), Xogos de simulación e dramáticos (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións orais (0%), Asamblea 
(0%), Rúbrica (0%),  

CCL CSC 

PLE-LCR.1 5º-PLE.1.3 - Emprega X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais CCL CSC 
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expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

cos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións orais (0%), Asamblea 
(0%),  

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Asamblea (0%), Rúbrica (0%),  

CCL CSC 

PLE-LCR.2 

5º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Asamblea (0%),  

CCL CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións orais (0%),  

CCL CAA 
CCEC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, Intercambios orais cos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (0%), Escala de observación (0%), Posta en común 
(0%),  

CCL CAA 
CSC 
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PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea (0%),  

CCL CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións musicais (0%), Xogos de simulación e dramáticos 
(0%),  

CCL CAA 
CSC 

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións orais (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%),  

CSC 

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. 
 
Peso: 9.1% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Xogos de simulación e dramáticos 
(0%),  

CAA 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  5º INFANTIL - Trimestre 3 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

competen
cial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións plásticas (0%), Xogos de simulación e dramáticos (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións orais (0%), Asamblea 
(0%), Rúbrica (0%),  

CCL CSC 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións orais (0%), Asamblea 

CCL CSC 
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Peso: 9.09% 
 

(0%),  

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Asamblea (0%), Rúbrica (0%),  

CCL CSC 

PLE-LCR.2 

5º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Asamblea (0%),  

CCL CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións orais (0%),  

CCL CAA 
CCEC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, Intercambios orais cos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (0%), Escala de observación (0%), Posta en común 
(0%),  

CCL CAA 
CSC 

PLE-LCR.3 
5º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
CCL CSC 
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aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

INSTRUMENTOS: Asamblea (0%),  

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións musicais (0%), Xogos de simulación e dramáticos 
(0%),  

CCL CAA 
CSC 

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións orais (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%),  

CSC 

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. 
 
Peso: 9.1% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Xogos de simulación e dramáticos 
(0%),  

CAA 
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Currículo de Primeira Lingua Estranxeira en 6º E.I. 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro  - [C.C] 

6º PLE f) Iniciarse no uso 
oral dunha lingua 
estranxeira e amosar 
interese e gozo ao 
participar meses 
intercambios 

PLE-LCR-B1.7-
Interese por 
expresarse nunha 
lingua estranxeira, 
amosando unha 
actitude positiva cara a 
esta lingua. 
 

PLE-LCR.3-Amosar unha 
actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira, interesándose por 
participar en interaccións orais 
en rutinas, xogos e situacións 
habituais de comunicación. 

6º-PLE.3.1-Amosa interese por participar en 
interaccións orais nunha lingua estranxeira. [CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, CAA] 
 
6º-PLE.3.2-Mantén unha actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. [CCL, CSC, CAA] 
 
6º-PLE.3.3-Amosa interese por coñecer aspectos 
da lingua e cultura estranxeira. [CCL, CSC] 
 
6º-PLE.3.4-Amosa interese por coñecer cancións 
e rimas noutra lingua. [CCL, CSC, CAA] 
 
 

6º PLE a) Utilizar as diversas 
linguaxes para 
comunicar, expresar 
ideas e sentimentos, 
para aprender e 
como fonte de 
desfrute b)  Utilizar 
manifestacións non 
verbais como o 
silencio, a mirada, a 
xestualidade, o olfato, 
o tacto, para 
comunicarse 

PLE-LCR.1.8-Uso 
progresivo de sinais 
extralingüísticos (xesto, 
entoación, expresión) 
para reforzar o 
significado das súas 
mensaxes. 
PLE-LCR.B.1.6-
Emprego axeitado das 
formas socialmente 
establecidas para 
relacionarse coas 
demais persoas ? 
saúdos, despedidas, 
fórmulas de cortesía, 

PLE-LCR.1-Utilizar a lingua oral 
do modo máis conveniente para 
unha comunicación positiva con 
iguais e con persoas adultas, 
segundo as intencións 
comunicativas. 

6º-PLE.1.1-Participa empregando formas non 
lingüísticas (xestos, accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua estranxeira. [CCL] 
 
6º-PLE.1.2- Emprega expresións convencionais de 
cortesía de saúdo, na lingua estranxeira. [[CCL, 
CSC] 
 
6º-PLE.1.3-Emprega expresións convencionais de 
cortesía de despedida na lingua estranxeira. [CCL, 
CSC] 
 
6º-PLE.1.4-Emprega expresións convencionais de 
cortesía para desculparse na lingua estranxeira. 
[CCL, CSC] 
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cumprimentos? 
 

 
 

6º PLE I)  Desenvolver un 
sentimento de 
autoconfianza nas 
propias producións e 
valorar as producións 
alleas 

PLE-LCR.B.2.15-
Participación activa e 
gozo na interpretación 
de cancións e xogos 
musicais. 
PLE-LCR.B.2.16-
Participación activa e 
gozo na interpretación 
de cancións, xogos 
musicais e danzas 
colectivas e individuais. 
 

PLE-LCR.9-Mostrar interese 
por explorar as súas 
posibilidades de expresión e 
representación, por gozar coas 
súas producións e por compartir 
as experiencias creativas, 
estéticas e comunicativas 

6º-PLE.9.1-Gusta de participar nas actividades 
lúdicas propostas de imitación e repetición de 
sons, palabras e enunciados significativos. [CCL, 
CSC] 
 
6º-PLE.9.2-Participa activamente nas actividades 
que combinan o uso da lingua e a resposta 
corporal implicada pola orde emitida. [CCL, CAA] 
 
 

6º PLE a) Utilizar as diversas 
linguaxes para 
comunicar, expresar 
ideas e sentimentos, 
para aprender e 
como fonte de 
desfrute 

PLE-LCR.B.1.6-
Emprego axeitado das 
formas socialmente 
establecidas para 
relacionarse coas 
demais persoas ? 
saúdos, despedidas, 
fórmulas de cortesía, 
cumprimentos? 
 

PLE-LCR.2-Comprender 
mensaxes orais diversas, 
mostrando una actitude de 
escoita atenta e respectuosa 

6º-PLE.2.1-Emprega expresións convencionais de 
cortesía de agradecemento na lingua estranxeira. 
[CCL, CSC] 
 
 

 

 

 

 

INDICADORES PARA A AVALIACIÓN 

Área: PLE 
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Nivel  Área Indicadores de logro 

6º PLE 6º-PLE.1.1 - Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en actividades desenvolvidas na lingua estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.1.2 - Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua estranxeira.  

6º PLE 6º-PLE.1.3 - Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.1.4 - Emprega expresións convencionais de cortesía para desculparse na lingua estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.2.1 - Emprega expresións convencionais de cortesía de agradecemento na lingua estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.3.1 - Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.3.2 - Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.3.3 - Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.3.4 - Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua. 

6º PLE 6º-PLE.9.1 - Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de sons, palabras e enunciados 
significativos. 

6º PLE 6º-PLE.9.2 - Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a resposta corporal implicada pola orde 
emitida. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 
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NIVEL  6º INFANTIL - Trimestre 1 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

competenci
al 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Observación 
sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas (0%), Xogos de simulación e dramáticos 
(0%), Rúbrica (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira.  
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios 
orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións orais (0%), Asamblea (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios 
orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións orais (0%), Asamblea (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 
6º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións orais (0%), Xogos de 

CCL 
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desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

simulación e dramáticos (0%),  

PLE-LCR.2 

6º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios 
orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións orais (0%), Asamblea (0%),  

CCL 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios 
orais cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións orais (0%), Producións 
musicais (0%), Asamblea (0%), Posta en común (0%), Diario de clase (0%), 
Rúbrica (0%),  

CAA CSC 
CCEC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios 
orais cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas (0%), Asamblea (0%), Diario de clase 
(0%),  

CAA CSC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Observación 
sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións plásticas (0%), Xogos de simulación e dramáticos (0%), Diario de 
clase (0%),  

CSC 

PLE-LCR.3 6º-PLE.3.4 - Amosa X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Observación CAA CSC 
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interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

sistemática,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), Diario 
de clase (0%),  

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios 
orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Producións musicais (0%), 
Producións plásticas (0%), Textos escritos (0%), Asamblea (0%),  

CSC 

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. 
 
Peso: 9.1% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Probas 
específicas,  

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais (0%), Xogos de simulación e dramáticos 
(0%), Proba de capacidade motriz (0%),  

CAA 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  
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CURSO  INGLÉS 

NIVEL  6º INFANTIL - Trimestre 2 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compete
ncial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Observación 
sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas (0%), Xogos de simulación e dramáticos 
(0%), Rúbrica (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira.  
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións orais (0%), Asamblea (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións orais (0%), Asamblea (0%),  

CCL 
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PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións orais (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%),  

CCL 

PLE-LCR.2 

6º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións orais (0%), Asamblea (0%),  

CCL 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións orais (0%), Producións 
musicais (0%), Asamblea (0%), Posta en común (0%), Diario de clase (0%), Rúbrica 
(0%),  

CAA CSC 
CCEC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas , Asamblea , Diario de clase  

CAA CSC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Observación 
sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices ), Producións musicais , Producións 

CSC 
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Peso: 9.09% 
 

plásticas ), Xogos de simulación e dramáticos), Diario de clase (),  

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Observación 
sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices , Producións musicais (Diario de clase  

CAA CSC 

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  
 
INSTRUMENTOS: Producións orais , Producións musicais , Producións plásticas , 
Textos escritos , Asamblea  

CSC 

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. Peso: 9.1% 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Probas específicas,  
 

INSTRUMENTOS: Producións musicais (Xogos de simulación e dramáticos (), 
Proba de capacidade motriz  

CAA 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  
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CURSO  INGLÉS 

NIVEL  6º INFANTIL - Trimestre 3 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compete
ncial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Observación 
sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas (), Xogos de simulación e dramáticos (), 
Rúbrica (  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira.  
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices , Producións musicais (Producións orais 
(Asamblea (  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (), Producións musicais , Producións orais 
), Asamblea  

CCL 

PLE-LCR.1 6º-PLE.1.4 - Emprega X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as,  CCL 
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expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (Producións orais Xogos de simulación e 
dramáticos  

PLE-LCR.2 

6º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (), Producións musicais (Producións orais 
(), Asamblea  

CCL 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (Producións orais (), Producións musicais 
(), Asamblea (), Posta en común (Diario de clase), Rúbrica (),  

CAA CSC 
CCEC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas (0%), Asamblea (0%), Diario de clase (0%),  

CAA CSC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Observación 
sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), 
Producións plásticas (0%), Xogos de simulación e dramáticos (0%), Diario de clase 
(0%),  

CSC 
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PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Observación 
sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Producións musicais (0%), Diario de 
clase (0%),  

CAA CSC 

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Intercambios orais 
cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Producións musicais (0%), Producións 
plásticas (0%), Textos escritos (0%), Asamblea (0%),  

CSC 

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. 
 
Peso: 9.1% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as, Probas específicas,  
 

INSTRUMENTOS: Producións musicais (0%), Xogos de simulación e dramáticos 
(0%), Proba de capacidade motriz (0%),  

CAA 
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4. METODOLOXÍA 

 

- Principios metodolóxicos do ensino do inglés na Educación Infantil: 

 

Input lingüístico axeitado  

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira nos nenos da Etapa de Infantil é moi semellante ao proceso de adquisición da lingua materna. O neno deberá entrar en 

contacto cunha linguaxe sinxela, pero natural, que non se limite a unhas poucas palabras de vocabulario específico, senón que constitúa unha ferramenta coa que 

acceder á realidade que o arrodea.  

 

Coordinación cos titores  

Ao ensinarse como unha ferramenta para a comunicación e a representación, o inglés entra a formar parte do currículo xeral desa etapa e permite abranguer toda unha 

serie de conceptos, procedementos e actitudes que se encadran perfectamente dentro da Educación Infantil. Por esta razón, a coordinación cas titoras e titores dos 

nenos e nenas resulta esencial para garantir que a aprendizaxe do inglés se enfoca de xeito integrado e globalizado coas outras áreas do currículo. É moi importante 

tamén que, ao comezar o curso, os/as profesores/as de inglés se poñan de acordo cas titoras e titores para que os temas que se tratan coincidan cos doutras áreas.   

 

Rutinas de clase  

Unha das bases dos materiais de clase son as rutinas que se integran no curso para desenvolver tanto a competencia sociocultural (os nenos aprenden que poden 

esperar da súa clase e que se espera deles) coma a competencia comunicativa (os nenos adquiren unha nova ferramenta de comunicación e unha serie de estratexias 

para entender e ser entendidos). Incluiranse tamén diariamente rutinas COVID, hábitos de hixiene para a mellora da saúde. 

 

Todas as leccións presentan idéntica estrutura, que se vai completando con distintas versións dos mesmos tipos de xogos e actividades. A iniciación no uso das TIC 

será prioritario, para implementalas como unha ferramenta dentro do proceso de aprendizaxe, e conseguir así, que poidan seguir realizando actividades nos distintos 

escenarios que se poidan presentar ao longo do curso: presencial, semipresencial e a distancia (a través da aula virtual do centro).  
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Actividades curtas  

A capacidade de atención e de concentración dos/as nenos/as na Educación Infantil é bastante limitada, feito que se tivo moi en conta á hora de elaborar a secuencia 

de actividades. Convén non dedicar demasiado tempo a unha determinada actividade e impartir as clases de xeito que as actividades se sucedan rapidamente.  

 

Integración dos materiais de clase cos obxectivos da Educación Infantil no 2º ciclo  

Os materiais de clase foron concibidos para que os seus obxectivos coincidan cos da etapa de Educación Infantil desagregados no Real Decreto 1630/2006 de 29 de 

decembro polo que se establecen os ensinos mínimos do segundo ciclo de Educación Infantil. En definitiva, nos materiais de clase inténtase axudar aos nenos, a través 

do inglés, a coñecer mellor o seu corpo para que desenvolvan unha imaxe positiva de si mesmos; a observar e explorar a súa contorna máis inmediata; a coñecer 

outras manifestacións culturais; a representar e evocar aspectos diversos da realidade vividos, coñecidos ou imaxinados; a conseguir unha seguridade afectiva e 

emocional cada vez maior; a utilizar a linguaxe de xeito axustado a diferentes situacións para comprender e ser comprendido; a expresar ideas, sentimentos, 

experiencias e desexos; e a adquirir bos hábitos de alimentación e hixiene. 

 

- Organización do espazo e do tempo 

 

 Recursos materiais/espaciais dispoñibles no centro: 

 Ordenadores  

 Encerado Dixital Interactivo 

 Sala de usos múltiples 

 Taboleiros de cortiza nas clases e nos corredoiros 

 Diferentes materiais de papelería 

 Patio 

 Biblioteca 
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 Distribución do espazo dentro da aula 

 Distribución de pupitres grupos  

 Recunchos específicos: biblioteca de aula, temas transversais, xogos, traballos manuais, etc. 

 

 

- Temporalización  

Nesta etapa cómpre ser moi flexibles xa debemos escoitar aos/as rapaces/as, observalos/as e responderlles constantemente. Hai moitas rutinas que están en pleno 

desenvolvemento e todos teñen ritmos moi distintos e diferenciados polo que hai unha constante auto-avaliación da temporalización dos contidos. Estes, ademais, 

vanse traballar todos durante todo o curso, xa que é a través das rutinas onde eles poderán adquirilos, e estas serán cada vez maior en nivel de dificultade, máis 

complexas e encamiñadas cara a
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7.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

 

Nas aulas, traballarase para este curso coa axuda dos materiais físicos e dixitais dispoñibles, 

tratando de inicialas de maneira motivadora, despois da exploración de ideas e coñecementos 

previos. Respectarase  a diversidade con tarefas de reforzo e ampliación segundo conveña e co 

apoio do profesorado de PT e AL nas materias onde se precise. 

 

 A metodoloxía tratará de ser o máis activa e participativa posible, o profesorado será un elemento 

facilitador no desenvolvemento de tarefas e na resolución de problemas,  

 

Facilitarase a escoita, falar e conversar como unha metodoloxía activa e participativa que se 

baseará en actividades de intervención constante para facer participar a todos/as a base de 

preguntas e de explicacións directas. Traballarase a observación de láminas e ilustracións para 

conseguir unha maior implicación verbal. Insistirase, sobre todo, no fomento das destrezas orais e 

en favorecer experiencias gozosas coa lectura, espertando o hábito lector. No proceso de 

lectoescritura, traballarase tanto dende unha perspectiva construtivista como analítica.  

 

Na área de Matemáticas, favoreceranse  estratexias de cálculo mental, numeración, operacións e 

resolución de problemas para afianzar as aprendizaxes e desenvolver capacidades básicas: 

Sempre que sexa posible, traballarase con material manipulable. 

 

Nas áreas de Educación e Valores Sociais e Cívicos, tratarase de favorecer o coñecemento das 

emocións básicas, así como a expresión das mesmas a través de xogos, contos, vídeos,.. 

 

A ensinanza relixiosa pretende contribuír á formación integral dos nenos. Procurase axudarlles a 

interiorizar o mundo que os rodea, as súas experiencias, integrándoos no proceso global do 

coñecemento da realidade. Este proceso ten lugar na súa experiencia diaria, que se produce tanto 

no ámbito escolar como familiar e social. 

 

No centro se desenvolverá o PDI da biblioteca, empregaremos esta temática como fío condutor da 

nosa programación didáctica, facendo unha proposta máis motivadora e contextualizada. 

 
A avaliación terá en conta todo o indicado, analizando as producións dos alumnos, orais e escritas, 

así como o traballo individual e en equipo e a observación do traballo na aula. Valoraranse as 

aprendizaxes que poidan ser medidas cos procedementos e instrumentos adecuados ao 

escenario no que nos atopemos; así, se o ensino se está a realizar a distancia, teranse en conta 

as producións do alumnado, mentras que se é presencial, valorarase tamén a observación directa 

do traballo diario. 

 

8.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Os materiais didácticos deben responder ás necesidades dos nenos e nenas e aos proxectos de 

traballo que se preveen realizar. Deben responder ás necesidades de seguridade e manipulación 

por parte dos alumnos. Incitarán á exploración, investigación e recreación de situacións e expe-

riencias variadas. Os elementos seleccionados permitirán a multifuncionalidade, así como posibili-
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tarán a acción tanto individual como colectiva. Procurarase utilizar na aula os materiais que o 

alumnado poida atopar na súa vida diaria e que lles poidan permitir diferentes niveis de resolución 

das actividades de aprendizaxe, atendendo á nova situación COVID, deberán ser a través de me-

dios informáticos. Igualmente, procurarase recuperar e reciclar materiais cotiáns para transforma-

los en materiais didácticos. Utilizaremos para a aprendizaxe da sistematización da lóxica-

matemática, os caderniños da Editorial Anaya: Matemáticas 1,2 e 3 

 
O listado de material impreso utilizado durante este curso nas distintas materias está publicado na 
páxina web do cole e figura na PXA do centro. 
 
 

9.- APLICACIÓN DOS PROXECTOS E PLANS DO CENTRO E ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS E 

 

 

O Proxecto Documental da biblioteca, este curso, continuará a tratar sobre o coñecemento de 

Galicia e proporanse proxectos e actividades de investigación para ese fin, desenvolvendo o 

tratamento e divulgación da información necesaria para o seu estudo. Desta maneira, estamos 

levando a a cabo os obxectivos do Proxecto Lector do centro que teñen que ver coa formación 

de lectores competentes, así coma a introdución nas TIC. 

 

 As actividades complementarias que se realizarán durante o curso completarán as materias do 

currículo e serán as seguintes por cada nivel: 

 

O plan "Aliméntate ben", dentro do plan Proxecta, fomentará hábitos saudables de alimentación e 

vida activa entre todo o alumnado, dunha maneira interdisciplinar e activa. O proxecto "Voz 

Natura” potenciará coñecementos e hábitos de respecto polo medio ambiente a través de 

múltiples actividades levadas a cabo en ambas etapas e, por último, o proxecto “Educación 

Responsable”, co compromiso de participación de todo o claustro, levará a cabo propostas para 

acadar o desenvolvemento afectivo, social e creativo de todo o alumnado, en beneficio da súa 

formación integral da convivencia no centro. 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Medidas ordinarias 

Organizativas Curriculares 
-Adecuación para algún alumno/a ou grupo da 
estrutura organizativa do centro e/ou da aula.  
-Tempos diferenciados, horarios específicos, 
etc.  
-Espazos diferenciados. 
-Materiais e recursos didácticos diferenciados.  
-Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado 
na aula. 

-Adaptacións metodolóxicas para algún alum-
no/a / grupo, como traballo colaborativo en gru-
pos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendi-
zaxe por proxectos, etc.  
-Adaptación dos tempos e/ou os instrumentos 
de avaliación para algún alumno/a.  

 

 

Medidas extraordinarias  

Organizativas Curriculares 



 
 

 

-Alumnado que recibe apoio por parte do profe-
sorado especialista en PT / AL. 
 -Outras medidas organizativas: escolarización 
domiciliaria, escolarización combinada, etc. 

- Adaptacións curriculares. 
- De ser o caso, agrupamento flexible ou especí-
fico autorizado. 
 -Alumnado con flexibilización na escolarización.  

 

 

11.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS 

 

Durante as sesións de Xunta de Avaliación trimestral e ordinaria levadas a cabo polo profesorado 

implicado en cada nivel teranse en conta todos os aspectos fundamentais para o bo 

desenvolvemento do alumnado. O mellor mecanismo para avaliar a programación didáctica é 

revisar se todo o profesorado a segue e resulta práctica para obter as valoracións necesarias. 

Esta revisión propoñerase dende a Comisión de Coordinación Pedagóxica, unha vez revisados os 

resultados das avaliacións trimestrais e as observacións recollidas polo profesorado implicado. 

Trasladarase aos niveis e estes adicarán parte das súas reunións en resolver modificacións que 

se consensuará de novo en reunión de CCP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


