
CEIP VISTAHERMOSA.
PROGRAMACIÓNS DIDACTICAS

ÁREA COÑECEMENTO DE MEDIO
CICLO/CURSO 6º Curso

OBXECTIVOS

• Aplicar na vida cotiá os hábitos de saúde e coidado corporal que se derivan do 

coñecemento do corpo humano e das súas posibilidades e limitacións.

• Amosar  unha  actitude  de  aceptación  e  respecto  cara  a  todas  as  diferenzas 

individuais (idade, sexo, características físicas e psíquicas, etc.).

• Identificar os principais elementos do seu contorno natural, analizando as súas 

características máis relevantes.

• Situar e representar espacialmente os elementos máis significativos de Galicia e 

de  España,  establecendo  semellanzas  e  diferenzas  entre  as  distintas 

comunidades e valorando a diversidade e riqueza do conxunto. 

• Desenvolver unha actitude de encontro, coñecemento e respecto entre todas as 

comunidades de España, as súas culturas e tradicións.

• Valorar a entrega daquelas persoas que se dedican de forma altruísta ao coidado 

e mellora do patrimonio natural e cultural.

• Recoñecer e apreciar á súa pertenza a uns grupos sociais determinados (Galicia, 

Estado Español, Unión Europea), con características e trazos propios (normas de 

comportamento, valores, lingua, cultura, etc.).

• Propiciar o encontro con persoas de grupos diferentes, para o coñecemento e o 

intercambio de opinións respecto a gustos, afeccións, etc.

• Identificar, cuestionarse e resolver problemas relacionados cos elementos máis 

significativos do seu contorno natural e social, empregando estratexias cada vez 

máis sistemáticas e complexas de busca, recollida, análise, almacenamento e 

tratamento da información, de formulación de hipóteses, de posta a proba destas, 

de extracción de conclusións e de proposta doutras alternativas.

• Practicar as calidades básicas do pensamento científico: obxectividade, reflexión, 

planificación, rigor, causalidade, etc.

• Comprender, expresar e representar mediante diferentes códigos (cartográficos, 
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numéricos, gráficos, técnicos, etc.) sucesos ideas e situacións do seu contorno 

social, natural e cultural.

• Observar e apreciar o valor de diferentes elementos (cartográficos, numéricos, 

gráficos, técnicos; museos, bibliotecas, arquivos, etc.) do legado histórico social, 

natural e cultural de Galicia e de España, que representan os feitos, conceptos, 

procedementos e actitudes.

• Participar en actividades de grupo de modo construtivo, responsable e solidario, 

respectando os principios básicos establecidos (quendas de palabra,  atención 

nas intervencións,  achega de ideas e consideración  das decisións  e  acordos 

tomados).

• Analizar o impacto dalgunhas actividades humanas no contorno natural e social 

(paisaxe urbana, paisaxe agrícola, alteración do curso dos ríos, depósitos de lixo, 

contaminación, etc.) distinguindo nelas as accións positivas e as negativas.

• Adoptar actitudes que contribúan activamente á conservación do ambiente e do 

patrimonio natural.

• Recoñecer o impacto dos cambios e transformacións provocados polo paso do 

tempo en Galicia, España e Europa.

• Analizar as relacións de simultaneidade,  sucesión e causalidade nos cambios 

sociais das distintas etapas históricas.

• Adoptar unha actitude de respecto polo legado histórico,  social  e cultural  que 

recibimos.

• Analizar e enumerar as propiedades dos materiais, as substancias e os obxectos 

que se van empregar.

• Desenvolver actitudes de respecto as normas de coidado, hixiene e seguridade 

na realización dos traballos e na manipulación das substancias e os aparellos.

• Recoñecemento das aplicacións dos obxectos e das máquinas, e da súa utilidade 

para facilitar a realización de determinadas actividades humanas.

• Identificar algúns obxectos e recursos tecnolóxicos significativos do contorno e 

sinalar a súa contribución para satisfacer determinadas necesidades humanas, 

valorando a súa orientación. 

• Valorar as aportacións tecnolóxicas desde unha perspectiva ética, distinguindo 

entre aportacións beneficiosas e prexudiciais.
CONTIDOS TEMPORIZADOS
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1º TRIMESTRE

• Reproducción sexual e asexual.

• A reproducción humana.

• Etapas da vida dun ser humano. Enfermidades e  saúde.

• Os ecosistemas e os seus elementos. Tipos de ecosistemas

• O papel do ser humano nos ecosistemas.Os recursos naturais.

2º TRIMESTRE

• As propiedades da materia e os seus cambios.

• A luz .O magnetismo. A electricidade. 

• As rochas e os minerais.

• A hidrosfera e atmósfera

• A xeografía de África, Asia, América e Oceanía.

3º TRIMESTRE

• A xeografía físioca de Europa.

• A sociedade de Europa, España e Galicia na actualidade.

• Os conceptos dos sectores produtivos e de servizos

• A Idade Moderna, os seus límites e os seus grandes acontecementos políticos, 

científicos, relixiosos e culturais.

• A Idade Contemporánea e os seus límites temporais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Obtén información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos previamente 

delimitados a partir da consulta de diversos documentos.

 Identifica e localiza os principais órganos implicados no desenvolvemento das 

funcións  vitais  do  corpo  humano,  establecendo  relacións  entre  estas  e 

determinados hábitos alimentarios, de hixiene e de saúde.

 Identifica e practica os hábitos de alimentación, postura, hixiene e descanso máis 

adecuados para favorecer a saúde.

 Aplica criterios que permiten identificar, comparar e clasificar as diferentes clases 
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de animais e plantas.

 Identifica e describe os principais usos dos recursos naturais, sinalando as súas 

vantaxes e inconvenientes.

 Formula conxecturas para explicar as relacións entre algúns factores do medio 

físico e algunhas características dos seres vivos.

 Aborda  problemas  sinxelos,  extraídos  do  contorno  inmediato,  recollendo 

información  de  diversas  fontes  (enquisas,  cuestionarios,  imaxes,  documentos, 

etc.),  elaborando  a  información  recollida  (táboas,  gráficos,  resumos,  etc.) 

extraendo conclusións e formulando posibles solucións.

 Identifica e describe os principais elementos que configuran a paisaxe da Galicia, 

do Estado Español e de Europa.

 Recompila  información  sobre  as  características  observables  e  regulables  de 

Galicia e de España, seguindo criterios e pautas de observación sistemáticas.

 Coñece  os  diferentes  tipos  de  organizacións  gobernamentais  e  sábese 

pertencente  a  unha  comunidade  autónoma  (Galicia),  a  un  Estado  histórico 

(España) e a unha cultura universal.

 Emprega convenientemente as nocións espaciais para recoñecer e representar 

en planos e mapas, os lugares e os obxectos máis significativos de Galicia e de 

España.

 Coñece as características máis importantes dos grupos sociais aos que pertence 

para establecer semellanzas e diferenzas entre eles e clasificalos.

 Describe as relacións de necesidade e complementariedade entre os diferentes 

traballos de Galicia e de España.

 Identifica  e  clasifica  as  principais  actividades  económicas  do  contorno 

asociándoas aos sectores de produción e a algunhas características do medio 

natural.

 Ordena temporalmente os feitos históricos máis importantes ocorridos en Galicia 

e en España, referidos á evolución política e social.

 Emprega os principios básicos do funcionamento democrático para superar os 

conflitos e rexeitar calquera tipo de discriminación por pertenza a grupos sociais.

MÍNIMOS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA   (final de ciclo)  

 Características xerais da reprodución sexual e a reprodución asexual.
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 Descrición,  coa  axuda  de  láminas  e  esquemas,  das  fases  do  proceso  da 

reprodución sexual dos animais.

 Descrición,  coa  axuda  de  láminas  e  esquemas,  das  fases  do  proceso  da 

reprodución sexual das plantas espermatófitas.

 Os órganos do aparato reprodutor masculino e as súas funcións.

 Os órganos do aparato reprodutor feminino e as súas funcións.

 Identificación  e  descrición  dos  cambios  puberais  que  conducen  á  madurez 

sexual de ambos os dous sexos.

 A fecundación humana.

 As etapas da vida dun ser humano, as súas características e os cambios máis 

importantes en cada unha delas.

 As enfermidades infecciosas e os seus mecanismos de transmisión.

 Algunhas enfermidades non infecciosas e causas que as producen.

 Algunhas pautas para previr enfermidades infecciosas e non infecciosas.

 Elementos dos ecosistemas e tipos de ecosistemas.

 Ideas de adaptación corporal e adaptación de comportamento. Identificación de 

adaptacións de seres vivos.

 Descricións orais de información en láminas e debuxos.

 Valoración  das  plantas  como  seres  produtores  de  alimentos  e  base  das 

pirámides tróficas en case todos os ecosistemas.

 Os recursos naturais.

 Accións para protexer a vida no planeta.

 Concepto de espazo natural protexido e coñecemento dalgúns deles.

 Disposición favorable cara a modelos de desenvolvemento sostible.

 Instrumentos,  unidades e procedementos máis frecuentes para determinar a 

masa e o volume.

 Realización de experiencias de mesturado e separación de substancias.

 A luz e as fontes luminosas. Propagación da luz.

 Partes dun imán e interaccións entre imáns.

 A electricidade. Condutores e illantes da electricidade.

 Ideas de rocha e mineral.

 Capas da xeosfera e estados dos materiais en cada unha das capas.

 O magma e a formación de rochas magmáticas.

 Descrición dos procesos de formación e transformación das rochas na codia 
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terrestre  utilizando  o  vocabulario  axeitado  e  identificando  as  causas  que 

provocan os cambios.

 A hidrosfera. Movementos e fluxos das augas.

 A atmosfera e a súa importancia.

 Fenómenos atmosféricos.

 Como se estuda o clima: instrumentos e rexistros de datos. Climogramas.

 Coñecer as principais formas do relevo, as zonas climáticas do planeta e os 

trazos que diferencian os ríos.

 Coñecer algunhas das principais formas de relevo de África, Asia, América e 

Oceanía.

 Realización de mapas físicos de África, Asia, América e Oceanía.

 Situación do continente europeo.

 Accidentes  de  relevo  máis  destacados  de  Europa  e  algunhas  das  súas 

penínsulas e illas máis importantes.

 Tipos de climas de Europa.

 Principais accidentes do relevo interior de España e de Galicia, e algúns dos 

accidentes costeiros.

 Tipos de climas de España e de Galicia, e as zonas da España húmida, a seca 

e a semiárida.

 Realización de mapas físicos de Europa, de España e de Galicia.

 Países que forman a Unión Europea.

 Crecemento natural e real da poboación da UE.

 Vantaxes que teñen os cidadáns da UE.

 Principais órganos de goberno da UE..

 Elaboración do mapa político da UE.

 Os conceptos dos sectores produtivos e de servizos..

 Realización  de  mapas  de  localización  das  principais  zonas  industriais  de 

Europa, de España e de Galicia.

 Acontecementos da Idade Moderna e as súas correntes artísticas.

 Algúns feitos do reinado dos Reis Católicos. O descubrimento de América.

 A crise do século XVII e o significado do Século de Ouro.

 A Idade Moderna en Galicia.

 A Ilustración.

 A Idade Contemporánea.
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 A Revolución Francesa, a Revolución Industrial como os acontecementos máis 

importantes do século XIX.

 A Guerra da Independencia e algún acontecemento español e galego do século 

XIX.

 As dúas guerras mundiais.

 As zonas do mundo máis e menos desenvolvidas.

 Os grandes sucesos políticos de España e Galicia no século XX.

 Valoración da democracia como o sistema político que defende a igualdade e 

garante os nosos dereitos.
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1. Avaliamos os elementos do proceso da E-A 
- Os obxectivos  programados.

- Os contidos 

- A metodoloxía e os procedementos de avaliación.

- As medidas de atención ao alumnado con necesidades especificas de apoio 

educativo.

- As tecnoloxías da información e a comunicación.

- Os recursos(persoais, materiais, espaciais e temporais).

- A coordinación co resto de profesionais e as familias. 

- As competencias básicas.

2. Avaliamos ao alumnado.
a) Avaliamos os elemento do proceso do ensino aprendizaxe. 
b) Avaliamos ao alumnado:

Procedementos

1. Observación directa.

2. Análise de tarefas e actividades recomendadas.

3. 3.Comprobación de traballos escritos.

4. 4.Probas orais e escritas.

5. Actitude e comportamento.

Instrumentos

a) Ficha de rexistro individual do alumno

b) Ficha de control do tema.
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c) Rexistro de desenvolvemento  da clase.

d)

3. A nosa Avaliación sera
 Inicial  ou  diagnóstica:  a  principios   do  curso  mediante  fichas  de  contidos  e 

revisando os expedientes de cada un deles.

 Continua e formativa:  ao longo de cada unidade didáctica cos procedementos en 

instrumentos anteriormente descritos.

 Final ou sumativa: Ao finalizar cada unidade didáctica e ao finalizar o curso. En 

cada  unidade  didáctica  farase   actividades  de  reforzo  e  ampliación do  tema, 

dependendo de conseguíronse ou non os obxectivos.
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