
Esta programación elaborouse partindo do Decreto 105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo

da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014).

Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada

unha das ensinanzas e etapas educativas. De acordo coas definicións recollidas no artigo 4º do citado Decreto, o

currículo estará integrado polos seguintes elementos:

· Obxectivos: logros que o alumno debe alcanzar ao finalizar esta etapa, como resultado das experiencias de

ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas para iso.

· Contidos:  conxunto  de coñecementos,  habilidades,  destrezas  e  actitudes  que  contribúen  á  adquisición  das

competencias e ao logro dos obxectivos da etapa educativa. Nesta etapa, os contidos organízanse en áreas.

· Criterios de avaliación:  son o referente específico para avaliar a aprendizaxe dos alumnos. Describen o

que se quere valorar e o que os alumnos deben lograr tanto en coñecementos como en competencias;

responden ao que se pretende conseguir en cada área.

· Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios da etapa, co fin de lograr 

a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.

De acordo  co  previsto  no artigo  2.2  do Real  Decreto  126/2014,  de  28  de febreiro,  identifícanse  sete

competencias para o seu desenvolvemento na educación primaria: comunicación lingüística, competencia

matemática e competencias  básicas en ciencia e tecnoloxía,  competencia  dixital,  aprender a aprender,

competencias  sociais  e  cívicas,  sentido de iniciativa  e  espírito  emprendedor  ,  conciencia  e  expresións

culturais

· Estándares de aprendizaxe avaliables:  especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os

resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumno debe comprender e saber facer en cada área.

Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. O seu

deseño debe contribuír e facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.

· Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo

profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e

o logro dos obxectivos propostos.

O CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ conta con 6 unidades de educación infantil e 18 de primaria. O total do

alumnado  está  en  torno  aos  500  alumnos  e  alumnas,  contando  cunha  porcentaxe  ao  carón  do  10% que  ten

necesidade específica de apoio educativo.

O contexto socioeconómico e cultural, baseándonos nos cuestionarios de contexto cumprimentados polas familias,

corresponde a un nivel medio en relación á situación xeral da Comunidade Autónoma. O centro atópase nunha vila

con marcado carácter urbano e con moita influencia da área metropolitana da Coruña. Os resultados das últimas

avaliacións diagnósticas amosan un nivel competencial do alumnado en torno á media da Comunidade Autónoma,



mellorando nos dous últimos cursos.

Aínda que o indicado parece indicar homoxeneidade na poboación escolar, constatamos unha grande diversidade na

poboación escolar por causas persoais, sociais, económicas e culturais.

O peso do centro na vida cotiá da vila é moi importante para as familias, que teñen a posibilidade de deixar aos

nenos e nenas desde as 7: 30 da mañá (servizo ofertado polo concello) ata as 18: 30 da tarde, contando co servizo de

comedor de xestión directa con cociña propia, moi valorado por toda a comunidade e do que fan uso case o 70% do

alumnado.

Coa presente proposta didáctica tratamos de desenvolver e acadar os obxectivos propostos no proxecto educativo

do centro, tendo en conta o contexto e as circunstancias de cada grupo. Considerando a finalidade da educación

primaria de proporcionar a todo o alumnado unha educación que lles permita afianzar  o seu desenvolvemento

persoal e o seu propio benestar, adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral,

lectura, escritura e ao cálculo, ao sentido artístico, á creatividade e á afectividade, así como desenvolver habilidades

sociais e hábitos de estudo e traballo.

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

seus ritmos de traballo e aprendizaxe.

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan:

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o

exercicio  activo da cidadanía  e  respectar  os  dereitos  humanos,  así  como o  pluralismo propio  dunha  sociedade

democrática.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como

actitudes de confianza en si  mesmo/a,  sentido crítico,  iniciativa persoal,  curiosidade,  interese e creatividade na

aprendizaxe, e espírito emprendedor.

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse 

con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e

oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos.

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas

as linguas.

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e 

comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.

g) Desenvolver  as  competencias  matemáticas  básicas  e  iniciarse  na  resolución  de  problemas  que  requiran  a

realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de



aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, 

con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un 

espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e 

audiovisuais.

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 

educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social.

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o 

seu coidado.

m) Desenvolver  as  súas  capacidades  afectivas  en todos  os  ámbitos  da  personalidade  e  nas  súas relacións  coas

demais persoas, así  como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos

sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual.

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico.

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de 

relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas.

O currículo da área das Ciencias da Natureza pretende ser un punto de partida para acercar os alumnos e alumnas

ao mundo natural que nos rodea, para que o entendan e se impliquen no seu coidado e conservación.

A través  desta  área,  inícianse  no  desenvolvemento  das  principais  estratexias  da  metodoloxía  científica,  tales  como a

capacidade de formular preguntas, identificar o problema, formular hipóteses, planificar e realizar actividades, observar,

recoller  e  organizar  a  información relevante,  sistematizar  e  analizar  os  resultados,  extraer  conclusións  e  comunicalas,

traballando de forma cooperativa e facendo uso de forma adecuada dos materiais e ferramentas.  A actividade na aula

xirará arredor da realización de actividades en que o alumnado deba participar activamente. Por outra banda, débese ter

en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe.

De igual forma, dada a súa crecente importancia, débese iniciar aos alumnos e alumnas no uso das Tecnoloxías da

Información  e  a  Comunicación,  para  buscar  información  e  para  tratala  e  presentala,  así  como  para  realizar

simulacións interactivas e representar fenómenos de difícil realización experimental.

A área de Ciencias da Natureza contribúe especialmente ao desenvolvemento das competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía. A competencia en materia científica alude á capacidade e a vontade de utilizar o conxunto dos



coñecementos  e  a  metodoloxía  empregados  para  explicar  a  natureza,  co  fin  de  formular  preguntas  e  extraer

conclusións  baseadas  en  probas.  Por  competencia  en  materia  de  tecnoloxía  enténdese  a  aplicación  destes

coñecementos  e  metodoloxía  en  resposta  ao  que  se  percibe  como  desexos  ou  necesidades  humanos.  As

competencias científica e tecnolóxica entrañan a comprensión dos cambios causados pola actividade humana e a

responsabilidade de cada individuo como cidadán.

As competencias en ciencia e tecnoloxía requiren coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a

xeoloxía  e  a  tecnoloxía.  Tamén  inclúen  destrezas  que  permiten  utilizar  e  manipular  ferramentas  e  máquinas

tecnolóxicas, así como utilizar datos e procesos científicos. Así mesmo, conteñen actitudes e valores relacionados co

interese pola ciencia, o apoio á investigación científica asumindo criterios éticos e o sentido da responsabilidade en

relación coa conservación e protección do medio ambiente.

Os contidos asociados á forma de construír e transmitir o coñecemento científico constitúen unha oportunidade

para  o  desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a  aprender;  a  utilización  da  linguaxe  matemática  para

cuantificar os fenómenos naturais e para expresar datos e ideas sobre a natureza e o rigor e busca da verdade que

supón a utilización do método científico contribúen ao desenvolvemento da competencia matemática; o manexo

dun procesador de textos, a busca guiada en internet e a utilización de simulacións informáticas para mellorar a

comprensión  de  modelos  favorecen  o  desenvolvemento  da  competencia  dixital;  a  necesidade  de  comunicar

correctamente as observacións experimentais, a exactitude da terminoloxía científica e o aumento significativo da

riqueza de vocabulario  específico supoñen unha contribución  desta área ao  desenvolvemento da comunicación

lingüística; a alfabetización científica constitúe unha dimensión fundamental de conciencia e expresións culturais,

que posibilita a toma de decisións sobre moitos aspectos desde un punto de vista científico e racional; o sentido da

iniciativa  e  espírito  emprendedor  maniféstase  na  planificación  e  realización  de  experimentos  científicos;  a

contribución  da  área  ao  desenvolvemento  das  competencias  sociais  e  cívicas  ten  relación  coa  liberdade  de

pensamento e coa sensibilidade fronte ao progreso científico e tecnolóxico.

Na área de Ciencias Naturais, os contidos organizáronse en cinco bloques:

O  bloque  1:  iniciación  á  actividade  científica,  oriéntase  basicamente  aos  coñecementos  necesarios  para  a

planificación,  realización  e  posterior  comunicación  dos  resultados  de  tarefas  integradas,  proxectos,

experimentacións  ou  pequenas  investigacións.  Integra  así  coñecementos  conceptuais,  procedementais  e

actitudinais  necesarios  para  o  desenvolvemento  dos  catro  bloques  restantes  tendo,  polo  tanto,  carácter

fundamental e transversal para o desenvolvemento da área.

O  bloque  2:  o  ser  humano  e  a  saúde,  integra  coñecementos,  habilidades  e  destrezas  encamiñados  ao

coñecemento do propio corpo e das interaccións deste cos demais seres humanos e co medio, á prevención de

condutas de risco e a desenvolver e fortalecer comportamentos responsables e estilos de vida saudables. Recolle

tamén o coñecemento de si mesmo/a para valorarse como diferente, respectar a diversidade e para facilitar o

equilibrio emocional.

O bloque 3: os seres vivos, oriéntase fundamentalmente ao coñecemento, respecto e aprecio das plantas e dos

animais, á iniciación aos outros reinos e ao interese por conservar a biodiversidade.



O bloque 4: materia e enerxía, inclúe contidos relacionados coas propiedades dos materiais e as diferentes

formas de enerxía, as consecuencias medioambientais do seu uso, así como a experimentación de fenómenos

físicos e químicos sinxelos.

O bloque 5: a tecnoloxía, aparellos e máquinas, inclúe basicamente contidos relacionados coas máquinas e cos

aparellos de uso cotián, a enerxía que empregan e os avances científicos e tecnolóxicos que inflúen nas condicións

de vida actual.

O tratamento destes contidos debe permitir ao alumnado avanzar na adquisición de ideas do coñecemento científico

e na súa estruturación e organización, de forma coherente e articulada. Por outra banda, os contidos procedementais,

relacionados co «saber facer» teórico e práctico, han de permitir ao alumnado iniciarse en coñecer e empregar

algunhas das estratexias e técnicas habituais na actividade científica, tales como a observación, a identificación e

análise de problemas, a recollida, a organización e o tratamento de datos, a emisión de hipóteses, o deseño e

desenvolvemento da experimentación, a busca de solucións e o emprego de fontes de información, incluíndo as

proporcionadas polos medios tecnolóxicos actuais e a comunicación dos resultados obtidos. Para o desenvolvemento

de actitudes e valores, os contidos seleccionados han de promover a curiosidade, o interese, o respecto por si

mesmo/a, polos demais, pola natureza e cara ao traballo propio das ciencias experimentais, así como unha actitude

de colaboración no traballo en grupo.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.1. Iniciación á actividade B1.1. Obter información relevante CNB1.1.1. Busca, selecciona e
científica. sobre feitos ou fenómenos organiza información concreta e
B1.2. Emprego de diferentes fontes previamente delimitados, facendo relevante, analízaa, obtén
de información. predicións sobre sucesos naturais, conclusións, elabora informes para
B1.3. Lectura de textos propios da integrando datos de observación o rexistro de plan de traballo e
área. directa e indirecta a partir da comunica, de forma oral e escrita,
B1.4. Utilización das tecnoloxías da consulta de fontes directa e as conclusións.
información e comunicación para indirectas e comunicando os CNB1.1.2. Expresa oralmente e por
buscar e seleccionar información, resultados en diferentes soportes. escrito, de forma clara e ordenada
simular procesos e comunicar contidos relacionados coa área
conclusións sobre os traballos manifestando a comprensión de
realizados. textos orais e/ou escritos.
B1.5. Uso progresivamente

autónomo do tratamento de textos CNB1.1.3. Emprega de forma

(axuste de páxina, inserción de autónoma o tratamento de textos

ilustracións ou notas, imaxes etc.). (axuste de páxina, inserción de

Xestión de ficheiros. ilustracións ou notas, etc).

CNB1.1.4. Manexa estratexias
axeitadas para acceder á
información dos textos de carácter
científico.

B1.6. Aproximación experimental a B1.2. Establecer conxecturas tanto CNB1.2.1. Manifesta autonomía na
cuestións científicas próximas á súa respecto de sucesos que ocorren planificación e execución de
realidade. dunha forma natural como sobre accións e tarefas e ten iniciativa na

os que ocorren cando se provocan toma de decisións, identificando os
a través dun experimento ou criterios e as consecuencias das
dunha experiencia. decisións tomadas.



B1.7. Traballo individual e B1.3. Traballar de forma CNB1.3.1. Utiliza estratexias para
cooperativo. cooperativa, apreciando o coidado estudar e traballar de forma eficaz,
B1.8. A igualdade entre homes e pola seguridade propia e a dos seus individualmente e en equipo,
mulleres. A conduta responsable. compañeiros/as, coidando as amosando habilidades para a
B1.9. A relación cos demais. A ferramentas e facendo uso resolución pacífica de conflitos.
resolución pacífica de conflitos. adecuado dos materiais
Toma de decisións: criterios e
consecuencias. B1.10. Técnicas de
traballo. Recursos e técnicas de

CNB1.3.2. Coñece e emprega as
traballo individual.

normas de uso e de seguridade dos
Desenvolvemento de hábitos de

instrumentos, dos materiais de
traballo, esforzo e

traballo e das tecnoloxías da
responsabilidade.

información e comunicación.
B1.11. Hábitos de prevención de
enfermidades e accidentes, na aula
e no centro.
B1.12. Emprego de diversos
materiais, tendo en conta as
normas de seguridade.
B1.13. Elaboración de protocolos
de uso das TIC na aula.
B1.14. Valoración da necesidade de
controlar o tempo destinado ás
tecnoloxías da información e da
comunicación e o seu poder de
adicción.

B1.15. Planificación e realización de B1.4. Realizar proxectos, CNB1.4.1. Realiza proxectos,
proxectos, experiencias sinxelas e experiencias sinxelas e pequenas experiencias sinxelas e pequenas
pequenas investigacións, investigacións e presentar informes investigacións formulando
formulando problemas, enunciando coas conclusións en diferentes problemas, enunciando hipóteses,
hipóteses, seleccionando o material soportes. seleccionando o material
necesario, montando, realizando e necesario, realizando, extraendo
extraendo conclusións e conclusións e comunicando os
presentando informes en resultados.
diferentes soportes. CNB1.4.2. Presenta un informe, de

forma oral ou escrita, empregando
soportes variados, recollendo
información de diferentes fontes
(directas, libros, internet) cando
traballa de forma individual ou en
equipo na realización de proxectos,
experiencias sinxelas e pequenas
investigacións.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B2.1. O corpo humano e o seu B2.1. Identificar e localizar os CNB2.1.1. Identifica e localiza os
funcionamento. principais órganos implicados na principais órganos implicados na
B2.2. Anatomía e fisioloxía. B2.3. realización das funcións vitais do realización das funcións vitais do
Células, tecidos, órganos, aparellos corpo humano e establecer ser humano.
e sistemas. algunhas relacións fundamentais
B2.4. Diferentes tipos de células. Os entre elas e determinados hábitos
virus e as bacterias. de saúde.

B2.5. As funcións vitais no ser B2.2. Coñecer o funcionamento de CNB2.2.1. Identifica e describe as
humano. células, tecidos, órganos, aparellos, principais características dos
B2.6. Función de relación (órganos sistemas: a súa localización, forma, aparellos respiratorio, dixestivo,
dos sentidos, sistema nervioso e estrutura, funcións, coidados etc. locomotor, circulatorio e excretor e
aparello locomotor). explica as principais funcións.
B2.7. Función de nutrición
(aparellos respiratorio, dixestivo,
circulatorio e excretor).
B2.8. Función de reprodución



(aparello reprodutor).

B2.9. Saúde e enfermidade. B2.10. B2.3. Relacionar determinadas CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida
Principais enfermidades que prácticas de vida co adecuado saudables e os seus efectos sobre o
afectan aos aparellos e sistemas do funcionamento do corpo, coidado e mantemento do
organismo humano. adoptando estilos de vida funcionamento global do corpo.
B2.11. Hábitos saudables para saudables e coñecendo as

CNB2.3.2. Coñece e explica os
previr enfermidades. B2.12. repercusións para a saúde.

principios das dietas equilibradas,
Trastornos alimenticios.

identificando as prácticas
B2.13. Efectos nocivos do consumo

saudables para previr e detectar os
de alcohol e drogas. B2.14. Tipos

riscos para a saúde.
de dietas.
B2.15. Análise de etiquetas de

CNB2.3.3. Recoñece os efectos
produtos.

nocivos do consumo de alcohol e
B2.16. Avances da ciencia que

drogas.
melloran a saúde e a vida.
B2.17. Coñecemento de actuacións

básicas de primeiros auxilios. CNB2.3.4. Observa, identifica e
describe algúns avances da ciencia
que melloran a saúde (medicina,
produción e conservación de
alimentos, potabilización da auga
etc.)

CNB2.3.5. Coñece técnicas de
primeiros auxilios, en situacións
simuladas e reais.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B3.1. Seres vivos, seres inertes. B3.1. Coñecer a estrutura dos seres CNB3.1.1. Identifica e describe a
Diferenciación. vivos: células, tecidos, tipos, estrutura dos seres vivos: células,
B3.2. Organización e estrutura dos órganos, aparellos e sistemas: tecidos, órganos, aparellos e
seres vivos: células, tecidos: tipos; identificando as principais sistemas nomeando as principais
órganos; aparellos e sistemas: características e funcións. características e funcións de cada
principais características e un deles.
funcións.

B3.3. Os seres vivos: características, B3.2. Coñecer diferentes niveis de CNB3.2.1. Identifica as
clasificación e tipos. clasificación dos seres vivos, características e clasifica os seres
B3.4. Os animais vertebrados e atendendo ás súas características e vivos:
invertebrados, características e tipos. - Reino animal.
clasificación. - Reino das plantas.
B3.5. As plantas: estrutura e - Reino dos fungos.
fisioloxía. A fotosíntese e a súa - Outros reinos.
importancia para a vida na Terra. CNB3.2.2. Utiliza guías na

identificación científica de animais
e plantas.

CNB3.2.3. Explica a importancia da
fotosíntese para a vida na Terra.

B3.6. As relacións entre os seres B3.3. Investigar as características CNB3.3.1. Investiga e explica as
vivos. Cadeas alimentarias. de ecosistemas do seu contorno relacións entre os seres vivos.
Poboacións, comunidades e mediante a recollida de datos, Cadeas alimentarias. Poboacións,
ecosistemas. Características e facendo hipóteses, empregando comunidades e ecosistemas.
compoñentes dun ecosistema. diversas fontes de información e



B3.7. Ecosistemas: pradería, poza, presentando os resultados en CNB3.3.2. Recoñece e explica
lagoa, bosque, litoral e cidade e os diferentes soportes, mostrando algúns ecosistemas: pradería,
seres vivos. A biosfera, diferentes interese pola rigorosidade e charca, bosque, litoral e cidade e os
hábitats dos seres vivos. hábitos de respecto e coidado cara seres vivos que neles habitan.
B3.8 Hábitos de respecto e coidado aos seres vivos.

cara aos seres vivos. B3.9. Uso de CNB3.3.3. Observa e identifica
medios tecnolóxicos para o estudo diferentes hábitats dos seres vivos
dos seres vivos. facendo fincapé no coidado destes
B3.10. Interese pola observación e e nomea algunhas causas de
polo estudo rigoroso de todos os extinción de especies.
seres vivos. CNB3.3.4. Usa a lupa e outros
B3.11. Uso da lupa para a medios tecnolóxicos para a
observación científica. observación científica.

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún
proceso asociado á vida dos seres
vivos, utilizando os instrumentos e
os medios audiovisuais e
tecnolóxicos apropiados,
comunicando de xeito oral e
escrito os resultados.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B4.1. Concepto de enerxía. B4.1. Coñecer leis básicas que CNB4.1.1. Investiga a través da
Diferentes formas de enerxía. A luz rexen fenómenos como a reflexión realización de experiencias sinxelas
como fonte de enerxía. B4.2. da luz, a transmisión da corrente para achegarse ao coñecemento
Electricidade: a corrente eléctrica. eléctrica, os cambios de estado e as das leis básicas que rexen
Circuítos eléctricos. Magnetismo: o reaccións químicas: a combustión, fenómenos como a reflexión da luz,
magnetismo terrestre. O imán: o a oxidación e a fermentación. a transmisión da corrente eléctrica
compás. B4.3. Os cambios de e os cambios de estado.
estado. As reaccións químicas: a CNB4.1.2. Investiga a través da
combustión, a oxidación e a realización de experiencias sinxelas
fermentación. para achegarse ao coñecemento

das leis básicas que rexen reaccións
químicas: combustión, oxidación e
fermentación.

B4.4. Fontes de enerxía e materias B4.2. Coñecer as características das CNB4.2.1. Identifica e explica
primas: a súa orixe. Enerxías fontes de enerxía e materias algunhas das principais
renovables e non renovables. primas renovables e non características das diferentes
B4.5. Fontes de enerxías renovables e relacionalas co formas de enerxía: mecánica,
renovables e non renovables. O desenvolvemento enerxético e lumínica, sonora, eléctrica, térmica
desenvolvemento enerxético, sostible. e química
sostible e equitativo.
B4.6. Utilidade dalgúns avances, CNB4.2.2. Identifica e explica os
produtos e materiais para a beneficios e riscos relacionados coa
sociedade. utilización das enerxías renovables

e non renovables: esgotamento,
choiva ácida, radioactividade,
expoñendo posibles actuacións
para un desenvolvemento sostible.

B4.7. Planificación e realización de B4.3. Planificar e realizar sinxelas CNB4.3.1. Planifica e realiza
experiencias diversas para estudar investigacións para estudar o sinxelas experiencias e predí
as propiedades de materiais de uso comportamento dos corpos diante cambios no movemento, na forma
común e o seu comportamento das forzas, a luz, a electricidade, o ou no estado dos corpos por efecto
diante da luz, o son, a calor, a magnetismo, a calor ou o son. das forzas ou das achegas de
humidade e a electricidade. enerxía, comunicando o proceso

seguido e o resultado obtido.



B.4.8. Predición de cambios no CNB4.3.2. Observa de xeito
movemento ou na forma dos sistemático, aprecia e explica os
corpos por efecto das forzas. efectos da calor no aumento de

temperatura e dilatación dalgúns
materiais.

B4.9. Observación dalgúns B4.4. Realizar experiencias sinxelas CNB4 4.1 Identifica, experimenta e
fenómenos de natureza eléctrica e e pequenas investigacións sobre exemplifica argumentando algúns
os seus efectos (luz e calor). diferentes fenómenos físicos e cambios de estado e a súa
B4.10. Atracción e repulsión de químicos da materia. reversibilidade.
cargas eléctricas. CNB4.4.2. Separa os compoñentes
B4.11. Separación de compoñentes dunha mestura mediante
dunha mestura mediante destilación, filtración, evaporación
destilación, filtración, evaporación ou disolución.
ou disolución. CNB4.4.3. Presenta conclusións de
B4.12. Reaccións químicas: a procesos de investigación,
combustión, a oxidación e a experiencias sinxelas ou proxectos
fermentación. sobre diferentes fenómenos físicos
B4.13. Normas de prevención de e químicos da materia, en
riscos. diferentes soportes.

CNB4.4.4. Identifica e expón as
principias características das
reaccións químicas: combustión,
oxidación e fermentación.

CNB4.4.5. Respecta as normas de
uso, de seguridade e de
mantemento dos instrumentos de
observación e dos materiais de
traballo.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B5.1. Máquinas e aparellos. Tipos B5.1. Coñecer os principios básicos CNB5.1.1. Identifica diferentes
de máquinas na vida cotiá e a súa que rexen as máquinas e os tipos de máquinas e clasifícaas
utilidade. aparellos. segundo o número de pezas, o
B5.2. Análise de operadores e xeito de accionalas e a acción que
emprego na construción dun realizan.
aparello.

CNB5.1.2. Observa, identifica e
describe algúns dos compoñentes
das máquinas.

CNB5.1.3. Observa e identifica
algunha das aplicacións das
máquinas e dos aparellos e a súa
utilidade para facilitar as
actividades humanas.

B5.3. Construción de estruturas B5.2. Planificar a construción de CNB5 2.1 Constrúe algunha
sinxelas que cumpran unha función obxectos e aparellos cunha estrutura sinxela que cumpra unha
ou condición para resolver un finalidade previa, empregando función ou condición para resolver
problema a partir de pezas fontes enerxéticas, operadores e un problema a partir de pezas
moduladas. materiais apropiados, realizando o moduladas (escaleira, ponte,

traballo individual e en equipo e tobogán etc.).
proporcionando información sobre
que estratexias se empregaron.



B5.4. A electricidade no B5.3. Realizar experiencias sinxelas CNB5.3.1. Identifica os elementos
desenvolvemento das máquinas. para coñecer as leis básicas que dun circuíto eléctrico, constrúe un
B5.5. Elementos dos circuítos rexen a transmisión da corrente e explica algúns efectos da
eléctricos. eléctrica. electricidade.
B5.6. Efectos da electricidade.
B5.7. Condutores e illantes. B5.8. A

relación entre electricidade e CNB5.3.2. Observa e identifica as

magnetismo. principais características dos imáns
e relaciona electricidade e
magnetismo.

B5.9. A ciencia: presente e futuro B5.4. Coñecer os principais avances CNB5.4.1. Coñece e explica algúns
da sociedade. da ciencia e da tecnoloxía. dos grandes descubrimentos e
B5.10. Beneficios e riscos das Identificar os beneficios e riscos. inventos da humanidade.
tecnoloxías e produtos. B5.11.
Importantes descubrimentos e CNB5.4.2. Coñece e explica algúns
inventos. dos avances da ciencia no fogar e

na vida cotiá, na medicina, na
cultura e no lecer, na arte, na
música, no cine e no deporte e nas
tecnoloxías da información e a
comunicación.

1. Realizar unha lectura comprensiva de textos propios da área e ser capaz de obter información de 
diversas fontes sobre fenómenos delimitados.

2. Realizar predicións e hipóteses sobre sucesos naturais integrando datos de observación directa ou 
indirecta.

3. Planificar e realizar proxectos e investigacións pequenas seguindo o método científico.

4. Establecer conxecturas tanto de sucesos que ocorren de forma natural como os que se provocan a 
través dun experimento ou experiencia.

5. Identificar e localizar os principais órganos implicados nas funcións vitais.

6. Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas. A súa localización e 
funcións.

7. Coñecer a estrutura dos seres vivos e os seus diferentes niveis de clasificación.
8. Dominar as características dos ecosistemas e o seu contorno.

9. Coñecer leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, transmisión da corrente eléctrica, 
etc,

10. Coñecer as características das fontes de enerxía e materias primas renovables e non renovables

11. Planificar e realizar sinxelas investigacións sobre o comportamento dos corpos diante das diferentes 
forzas.

12. Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos.
13. Planificar a construción de obxectos e aparellos cunha finalidade previa.
14. Realizar experiencias sinxelas para coñecer como se transmite a corrente.
15. Coñecer os principais avances da ciencia e tecnoloxía.

No seguinte recadro, podemos comprobar que competencias están vinculadas a cada un dos estándares do currículo,

polo que facilmente poderiamos cualificar cada unha delas de forma absolutamente independente.

Separadas por bloques de contidos, en cada un dos ciclos aparecen como filas os estándares e, como columnas, cada

unha das 7 competencias. Márcase con (x), cando a competencia sinalada está implícita nese estándar.

Nomenclatura:

· CCL: Competencia en comunicación lingüística
· CSC: Competencias sociais e cívicas
· CAA: Competencia para aprender a aprender
· CD: Competencia dixital
· CCEC: Conciencia e expresións culturais
· CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

· 



CCL CSC CAA CD C CM CS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C CCT IE

E E

C

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante,
analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de X X X X X
traballo e comunica, de forma oral e escrita, as conclusións.

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada
contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos X X
orais e/ou escritos.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de
páxina, inserción de ilustracións ou notas, etc ). X X X X

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos X X X
textos de carácter científico.

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as X X X
consecuencias das decisións tomadas.

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz,
individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución X X X X
pacífica de conflitos.

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos
instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e X X X X
comunicación.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas
investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses,
seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións e X X X X
comunicando os resultados.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando
soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas,
libros, internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na X X X X X X
realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

TOTAL 6 3 7 4 9 3

CCL CSC CA CD CCE C CS
A C M IE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C E
C
T

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na
realización das funcións vitais do ser humano. X

CNB2.2.1. Identifica e describe as principais características dos aparellos
respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as X X
principais funcións.

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o
coidado e mantemento do funcionamento global do corpo. X X X

CNB2.3.2. Coñece e explica os principios das dietas equilibradas,
identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a X X X X
saúde.



CCL CSC CA CD CCE C CS
A C M IE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C E
C
T

CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas. X X X

CNB2.3.4. Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que
melloran a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, X X X
potabilización da auga etc.).

CNB2.3.5. Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións simuladas e
reais. X X

TOTAL 4 5 2 7

CCL CSC CA CD CCE C CS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE A C M IE
C E
C
T

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células,
tecidos, órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais X X
características e funcións de cada un deles.

CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os seres vivos:
- Reino animal.
- Reino das plantas. X

- Reino dos fungos.
- Outros reinos.

CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación científica de animais e plantas. X X

CNB3.2.3. Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra. X X

CNB3.3.1. Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas
alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas. X X

CNB3.3.2. Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca,
bosque, litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan. X X

CNB3.3.3. Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos facendo
fincapé no coidado destes e nomea algunhas causas de extinción de X X
especies.

CNB3.3.4. Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a observación X
científica.

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres
vivos, utilizando os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos X X X X
apropiados, comunicando de xeito oral e escrito os resultados.

TOTAL 5 1 2 1 9

CCL CSC CA CD CCE CM CS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE A C CCT IE

E

CNB4.1.1. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para
achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen fenómenos como
a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e os cambios de X X X
estado.



CCL CSC CA CD CCE CM CS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE A C CCT IE

E

CNB4.1.2. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para
achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen reaccións X X X
químicas: combustión, oxidación e fermentación.

CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das principais características das
diferentes formas de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, X X X
térmica e química

CNB4.2.2. Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa
utilización das enerxías renovables e non renovables: esgotamento,
choiva ácida, radioactividade, expoñendo posibles actuacións para un X X X
desenvolvemento sostible.

CNB4.3.1. Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no
movemento, na forma ou no estado dos corpos por efecto das forzas ou
das achegas de enerxía, comunicando o proceso seguido e o resultado X X X X
obtido.

CNB4.3.2. Observa de xeito sistemático, aprecia e explica os efectos da
calor no aumento de temperatura e dilatación dalgúns materiais. X X

CNB4 4.1 Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns
cambios de estado e a súa reversibilidade. X

CNB4.4.2. Separa os compoñentes dunha mestura mediante destilación,
filtración, evaporación ou disolución. X

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación,
experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e X X X X X
químicos da materia, en diferentes soportes.

CNB4.4.4. Identifica e expón as principias características das reaccións
químicas: combustión, oxidación e fermentación. X X

CNB4.4.5. Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento
dos instrumentos de observación e dos materiais de traballo. X X

TOTAL 5 3 4 1 10 3

CCL CSC CA CD CCE CM CS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE A C CCT IE

E

CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo
o número de pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan. X X

CNB5.1.2. Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das
máquinas. X X

CNB5.1.3. Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e
dos aparellos e a súa utilidade para facilitar as actividades humanas. X X

CNB5 2.1 Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función
ou condición para resolver un problema a partir de pezas moduladas X X X
(escaleira, ponte, tobogán, etc.).

CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e
explica algúns efectos da electricidade. X X X



CCL CSC CA CD CCE CM CS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE A C CCT IE

E

CNB5.3.2. Observa e identifica as principais características dos imáns e
relaciona electricidade e magnetismo. X

CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e
inventos da humanidade. X X X

CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na
vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine X X X X
e no deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación.

OTAL 4 3 2 1 8 2

Orientacións metodolóxicas.

A acción educativa nesta etapa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes dos alumnos, e

adaptarase aos seus ritmos de traballo.

A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade dos alumnos, poñendo especial énfase na

atención personalizada, a prevención das dificultades de aprendizaxe, a realización de diagnósticos precoces e a posta

en práctica de mecanismos de apoio e reforzo para previr e, no seu caso, intervir tan pronto como se detecten estas

dificultades.

De acordo coas competencias atribuídas no artigo 6 bis 2.c).3º da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, na súa redacción

dada pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, realízanse as seguintes recomendacións de metodoloxía didáctica.

Seguiranse estas premisas:

1. A acción docente promoverá que os alumnos sexan capaces de aplicar as aprendizaxes nunha diversidade de 
contextos.

2. Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización de tarefas que supoñan un reto e un desafío 
intelectual para os alumnos.

3. Poderanse deseñar tarefas e proxectos que supoñan o uso significativo da lectura, escritura, Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (TIC) e a expresión oral mediante debates ou presentacións orais.

4. A actividade da aula favorecerá o traballo individual, o traballo en equipo e o traballo cooperativo.

5. Así mesmo, poderanse realizar agrupamentos flexibles en función da tarefa e das características individuais 
dos alumnos co obxecto de realizar determinadas tarefas de enriquecemento ou reforzo.

6. Procurarase organizar os contidos ao redor de núcleos temáticos próximos e significativos.

7. O espazo deberá organizarse en condicións básicas de accesibilidade e non discriminación necesarias para 
garantir a participación de todos os alumnos nas actividades da aula e do centro.

8. Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos, variados, interactivos e accesibles tanto no 
que se refire ao contido

9. Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.



A educación en valores é un eixe central no noso proxecto. En cada unidade didáctica trabállase un valor vinculado

co modelo de persoa que establece o noso proxecto educativo: Unha persoa que vive e integra as súas emociones,

con sentido crítico e conciencia moral, sociable e compasiva, consciente da súa fraxilidade, comprometida coa xustiza

e os dereitos humanos, aberta ao encontro, libre e responsable, aberta a unha sociedade plural, arraigada na historia

e esperanzada

De acordo co artigo 10 do Real Decreto 126/2014, en todas as áreas curriculares trataranse os seguintes elementos 

transversais que colaboran co proxecto lector, plan TIC, plan de convivencia e proxecto linguístico:

· Analizar os enunciados para impulsar a comprensión.

· Uso de distintas tipoloxías textuais.

· Produción de esquemas e/ou debuxos.

· Elaboración dun guión para presentar o texto ante un grupo de compañeiros, e transformación da 
estrutura do texto.

· Falar, escribir, debuxar e comunicar o que len nun texto.

· Discutir e razoar sobre as cuestións contidas nos textos.

· A toma de decisións e a súa argumentación; a comunicación entre o grupo, o respecto e a aceptación das
opinións  dos  demais;  así  como  o  traballo  cooperativo  para  aprender  dos  outros  e  cos  outros.  Ao
interaccionar cos demais (xa sexa traballando en pequeno grupo ou en gran grupo) débense esforzar tanto
en se facer entender como en escoitar os demais.

· Expresar o enunciado dunha actividade coas propias palabras e ser capaz de reelaboralo tendo en conta 
diferentes indicacións.

· Incrementar a comprensión crítica dos medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 
materiais impresos e programas de ordenador.

· Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade creativa a través da análise e a produción de materiais 
audiovisuais.

As novas tecnoloxías están cada vez máis presentes na nosa sociedade e forman parte da nosa vida cotiá.

Neste sentido o Decreto 89/2014 destaca: «O uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación permite 
enriquecer a metodoloxía didáctica e supón un valioso auxiliar para o ensino».

Desde esta realidade, consideramos imprescindible a súa incorporación nas aulas de Educación Primaria coa 
finalidade de iniciar os nenos no bo uso destas.



· Adquirir estratexias para poder resolver problemas: identificar os datos e interpretalos, recoñecer que 
datos faltan para poder resolver o problema, identificar a pregunta e analizar que é o que pregunta.

· Realizar un exercicio de creatividade colectiva entre os alumnos que permita idear un novo produto ou 
servizo capaz de resolver unha necesidade cotiá.

· Ter iniciativa persoal e tomar decisións desde o seu espírito crítico.

· Determinar as principais características dese novo produto ou servizo, así como as súas vantaxes e 
inconvenientes fronte ao que xa existe.

· Enlazar a solución proposta (produto ou servizo) cos seus posibles usuarios (mercado) e coa sociedade en
xeral,  introducindo  a  iniciativa  emprendedora  e  o  papel  que  esta  debe  desempeñar  como  motor  de
emprego e desenvolvemento.

· Aprender a equivocarse e ofrecer respostas propias.

· Traballar en equipo, negociar, cooperar e construír acordos.

As habilidades emprendedoras son as seguintes:







Habilidades  persoais:  iniciativa,  autonomía,  capacidade  de  comunicación,  sentido  crítico,  creatividade,
adaptabilidade, observación e análise, capacidade de síntese, visión emprendedora.

Habilidades cognitivas: expresión e comunicación oral, escrita e plástica; aplicación de recursos TIC na aula.

Habilidades sociais: traballo en grupo, comunicación; cooperación; capacidade de relación co contorno;
empatía;  habilidades  directivas;  capacidade  de  planificación;  toma  de  decisións  e  asunción  de
responsabilidades; capacidade organizativa.





Coñecemento e respecto polos valores constitucionais de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo político.

Coñecemento, respecto e aceptación dos dereitos e deberes fundamentais: igualdade ante a lei, dereito á
vida,  liberdade  relixiosa  e  ideolóxica,  liberdade  persoal,  liberdade  de  expresión,  dereito  de  reunión,
asociación e participación, dereito á educación, ao traballo, etc.





Coñecemento, valoración e respecto pola organización territorial de Estado en comunidades autónomas.

Coñecemento,  respecto  e  aceptación  dos  dereitos  sociais,  deberes  e  políticas  públicas:  igualdade  de
xénero, protección da familia, dereitos dos menores e maiores, dereito á educación, ás prestacións sociais,
dereito das persoas con discapacidade ou minusvalía, etc.

En función do momento e da necesidade, os alumnos poderanse dispoñer de distintos modos:

· Grandes grupos

· Pequenos grupos
· Parellas
· Individualmente

En multitude de casos e dada a metodoloxía proposta será unha boa opción colocar as mesas en grupos de catro



alumnos enfrontados dous a dous. En cada grupo situarase a un alumno que lle poida axudar a outro que o precise

(sentados en diagonal), e a dous de nivel intermedio. Desta forma, cando traballen en parellas, a diferenza de nivel

entre eles non será tan grande, e ao traballar en grupo haberá alumnos de todos os niveis.

A flexibilidade da organización das mesas deberíanos permitir que en ocasións, simplemente con xiralas, os nenos

puidesen estar colocados en parellas mirando no mesmo sentido.

A metodoloxía proposta no noso proxecto parte da necesidade do establecemento de tres momentos temporais 

diferenciados dentro de cada sesión didáctica.

1. Fase de activación: está orientada a captar a atención do alumno e que a través de distintas propostas se 
prepare para a aprendizaxe do contido correspondente.

2. Fase de dinamización: é o momento principal da sesión en que se produce a interactuación entre alumno-
alumno, alumno-profesor.

3. Fase de reflexión: a sesión remata coa procura da vinculación entre o contido traballado e a realidade.

Ao abeiro do establecido nos artigos 9.1 e 9.6 do Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, na etapa da Educación

Primaria poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención personalizada, na prevención

das dificultades  de aprendizaxe,  así  como na posta  en práctica  de mecanismos de reforzo  tan pronto  como se

detecten estas dificultades, os cales poderán ser tanto organizativos como curriculares.

Para  iso  estableceranse  mecanismos  de  reforzo,  organizativos  ou  curriculares,  tan  pronto  como  se  detecten

dificultades de aprendizaxe. Entre estas medidas poderanse considerar o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos

flexibles ou as adaptacións do currículo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A ampliación de horas lectivas.

Os agrupamentos flexibles.

A realización de apoios, preferentemente dentro da aula, dirixidos á prevención de dificultades de 
aprendizaxe.

A realización de medidas de enriquecemento curricular.

O reforzo educativo, nas áreas e alumnado que se determine, por parte doutro profesor.

O reforzo educativo, fóra do horario lectivo, das áreas e alumnos que se determinen.

O reforzo educativo por parte doutro mestre das áreas que se determine de alumnos con dificultades 
específicas de aprendizaxe.

O desdobramento dun grupo de alumnos nunha ou varias áreas.

Un dos eixes da educación durante a aplicación e desenvolvemento da actual lexislación é o fomento da lectura. 

Para iso deseñamos estas liñas metodolóxicas:

· Interese e hábito da lectura



–   Realización de tarefas de investigación

–   Instrucións escritas para realizar actividades lúdicas

–   Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.

–   Plan lector. Lectura do libro “A evolución de Calpurnia Tate” e artigos científicos do xornal.

· Expresión escrita

–   Resumos

–   Esquemas

–   Informes

–   Creacións literarias propias (poemas, ensaios, cómics, etc.)

–   Escritura social

–   Enquisas

–   Panfletos, murais, guións, pósters, etc.

–   Uso das TIC

· Expresión oral

–   Xogos lingüísticos (adiviñas, enigmas, rimas, etc.)

–   Exposición das tarefas realizadas

–   Dramatizacións

–   Explicacións e informes orais

–   Presentación de diapositivas

–   Debates

A continuación faremos referencia aos recursos empregados como medio para canalizar a acción docente durante o
curso escolar.

· Uso das TIC de maneira habitual. Proxecto E-Dixgal

- Ferramentas do menú aplicativo de software libre. Aquí empregaremos o paquete de libreoffice para realizar as

presentacións de traballos, así coma láminas.

Edición de video con Openshot.  Faranse exposición dos contidos  para continuar  co método científico e poder

expoñer as informacións e conclusións as que chegan e difundilas editando videos.

Tamén dispoñen de aplicativos para reforzar o estudio, como consulta de mapas interactivos, diccionarios etc..



Considéranse actividades complementarias as planificadas polos mestres que utilicen espazos ou recursos diferentes ao

resto de actividades ordinarias da área, aínda que precisen tempo adicional do horario non lectivo para a súa realización.

Serán avaliables para os efectos académicos e obrigatorias tanto para os mestres como para os alumnos. Non obstante,

terán carácter voluntario para os alumnos as que se realicen fóra do centro ou que precisen achegas económicas das

familias, caso en que se garantirá a atención educativa dos alumnos que non participen nelas.

Entre os propósitos que perseguen este tipo de actividades destacan:

· Completar a formación que reciben os alumnos nas actividades curriculares.

· Mellorar as relacións entre alumnos e axudarlles a adquirir habilidades sociais e de comunicación.

· Permitir a apertura do alumnado cara ao contorno físico e cultural que o rodea.

· Contribuír ao desenvolvemento de valores e actitudes adecuadas relacionadas coa interacción e o 
respecto cara aos demais, e o coidado do patrimonio natural e cultural.

· Desenvolver a capacidade de participación nas actividades relacionadas co contorno natural, social e 
cultural.

· Estimular o desexo de investigar e saber.

· Favorecer a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade do alumno.

· Espertar o sentido da responsabilidade nas actividades nas que se integren e que realicen.

Proposta de actividades complementarias:

· Visitas a museos e institucións culturais.

· Celebración de efemérides: Día do Libro, Día da Paz…

· Festas e celebracións.

· Visitas a espazos naturais.

· Celebración de concursos.

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado nesta etapa educativa será continua e global, e terá en conta o

seu progreso no conxunto das áreas.

A avaliación será continua, xa que estará inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, coa finalidade

de detectar  as  dificultades  no momento en que se  producen,  analizar  as  causas  e,  desta  maneira,  adoptar  as

medidas necesarias que lle permitan ao alumnado mellorar o seu proceso de aprendizaxe e garantir a adquisición

das competencias clave para continuar o proceso educativo.

A  avaliación  será  global,  pois  referirase  ás  competencias  clave  e  aos  obxectivos  da  etapa  e  a  aprendizaxe  do

alumnado no conxunto das áreas que a integran.



Os referentes serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables establecidos para cada un

dos cursos e para todas as áreas. A avaliación do alumnado con necesidades educativas especiais terá como referente

os criterios de avaliación establecidos nas propias adaptacións curriculares significativas.

· Probas escritas: pode ser calquera proba que recolla a información nun texto de forma escrita.

Exemplos:

–   Exames

–   Ditados

–   Controis diarios

–   Fichas de repaso

–   Redaccións

· Probas lectoras: trazamos unha proba na que o neno ten que ler un texto dunha extensión adecuada á súa
idade, para despois traballar sobre iso.

Exemplos:

–   Lecturas compartidas

–   Voz baixa

–   Utilizando todos o mesmo texto

–   Utilizando todos textos diferentes

–   Lectura en voz alta

–   Lectura cooperativa

Probas dixitais: Neste apartado temos que contar coas propias probas que teñen as distintas editoriais en 
modo online e as probas interactivas e cuestionarios que creamos dende o centro para avaliar os contidos 
dende a maqueta abalar edixgal. Estas probas poden ser tanto de resposta curta e elección de opcións ou 
emparellamento de forma que teñen a autocorrección; e probas nas que os alumnos/as envían as súas 
respostas e os mestres poden corrrixir ou ben de forma directa ou ben mediante rúbricas ou e-rúbricas.

· Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de extensión variable utilizando como 
medio preferente a expresión verbal pola vía oral.

Exemplos:

–   Exposicións

–   Dramatizacións

–   Role-playing

–   Presentacións

–   Chistes

–   Contacontos

–   Faladoiros

–   Debates

–   Charlas

· Tarefas  finais  (competenciais):  conxunto  de  exercicios  e  actividades  que  perseguen  a  realización  dun
produto final significativo e próximo ao contorno cotián. Nel requírese o manexo de diversas habilidades
para resolver problemas en contornos relevantes de forma autónoma.

Exemplos:



–   Debates

–   Dramatizacións



–   Contacontos

–   Mercados de postos ambulantes

–   Investigacións

–   Construción de máquinas simples

–   Enquisas

–   Orzamentos

–   Viaxes virtuais

· Caderno de aula: recolleremos información tamén de forma puntual a partir do caderno para valorar 
distintas actividades, así como a súa organización e limpeza.

· Observación diaria: valoración do traballo de cada día, instrumento moi utilizado para calibrar hábitos e 
comportamentos desexables.

Criterios e instrumentos de cualificación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS

6.º

Valoración dos contidos e Realización de probas orais e probas escritas.
competencias adquiridas ou 60% Rexistro de resultados da avaliación continua.
desenvolvidas.

Valoración do traballo: Caderno
Realización adecuada do Rexistro de actividades da clase
traballo 20% Rexistro de organización de materiais
Organización dos materiais Murais e outros traballos TICs.
Presentación do caderno Traballos en grupo

Presentacións
Valoración de actitudes: Rexistro de entrega de deberes no tempo

Escoita e atención 20% Puntuación de corrección dos deberes
Participación Rexistro de participación
Esforzo, iniciativa Rexistro de actitude na aula
Colaboración



O currículo  básico  da área  de Ciencias Sociais  de Educación  Primaria  contén os  elementos que determinan os

procesos de ensino e aprendizaxe desta área, que terá un carácter global e integrador.

A área fomenta o desenvolvemento de hábitos de traballo individual e de equipo, ademais do esforzo como elemento

esencial do proceso de aprendizaxe e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor. Resulta así mesmo

imprescindible para o alumnado adquirir e empregar con precisión e rigor o vocabulario específico da área, e seleccionar

información, cos métodos e as técnicas propios da Xeografía e da Historia, para explicar as causas e consecuencias dos

problemas e para comprender o pasado histórico e o espazo xeográfico.

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación deben utilizarse como recursos para a aprendizaxe das materias

curriculares,  para obter  información e como instrumento para aprender,  coñecer e utilizar  as  palabras  claves e

conceptos necesarios para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias Sociais.

Ensinar e aprender Ciencias Sociais é mostrar pleno respecto polos dereitos humanos, incluída a igualdade como

base da democracia e valorar as diferenzas existentes entre os sistemas de valores das distintas crenzas e etnias. Esta

actitude tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto polos valores

compartidos  que  son  necesarios  para  garantir  a  cohesión  da  comunidade,  como  o  respecto  polos  principios

democráticos.

A finalidade última da área é conseguir a transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade

persoal,  a responsabilidade,  a cidadanía  democrática,  a solidariedade,  a tolerancia,  a igualdade,  o respecto  e a

xustiza,  así  como que axuden a  superar  calquera  tipo de discriminación.  Contémplase tamén como fin,  a  cuxa

consecución  se  orienta  o  sistema  educativo  español,  a  preparación  para  o  exercicio  da  cidadanía  e  para  a

participación activa na vida económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable e con capacidade de

adaptación ás situacións cambiantes da sociedade do coñecemento.

Na área de Ciencias Sociais, os contidos organizáronse en catro bloques:

· No  bloque  1,  se  establecen  os  contidos  comúns da  área,  facendo  re-  ferencia  ás  distintas  técnicas,

estratexias  e  métodos  de  traballo  que  potencian  e  favorecen  a  adquisición  de  aprendizaxes  sobre  o

coñecemento do medio por parte do alumnado. Polo tanto, este bloque constitúe o eixe fundamental para

abordar  os  elementos  curriculares  dos  outros  bloques  cun  enfoque  transversal.  Supón,  ademais,  a

iniciación no coñecemento científico, non como saber disciplinar senón como un conxunto de procesos,

destrezas e actitudes que contribúen a explorar e comprender a realidade.

O uso  das  ferramentas  TIC  tamén ten  especial  consideración  neste  bloque  pois  se  considera  recurso

fundamental, entre outras fontes, para a busca de información, simulación de procesos e presentación de

conclusións referidas ás Ciencias sociais.



· O  bloque 2,  O mundo no que vivimos,  realízase o estudo da xeografía,  tanto da con-  torna  próxima,

achegando ao alumnado á realidade que coñece, como de contextos máis afastados para fomentar unha

visión máis completa. No desenvolvemento deste bloque utilizaranse diferentes tipos de fontes xeográficas

de información: textos, cadros e gráficos, esquemas, representacións cartográficas, fotografías e imaxes

sintéticas para identificar e localizar obxectos e feitos xeográficos, facendo especial atención no territorio

galego e español. O bloque inclúe contidos que abranguen desde o Universo, a representación da Terra e a

orientación no espazo, a auga e o consumo responsable, o clima e o cambio climático, a paisaxe e os seus

principais  elementos  (relevo,  clima,  hidrografía...)  e  a  intervención  humana  no  medio  e  as  súas

consecuencias ambientais.

· O  bloque 3, Vivir  en sociedade,  posibilitará  iniciar un proceso de comprensión das características dos

distintos grupos sociais, respectando e valorando as súas diferenzas e ás persoas integrantes, a produción

e reparto  dos  bens de consumo,  sectores  de produción,  a  vida económica  dos  cidadáns  e  cidadás,  a

capacidade  empren-  dedora  dos  membros  da  sociedade  e  a  función  dinamizadora  da  actividade

empresarial na sociedade, a organización social, política e territorial galega e española e o coñecemento

do territorio, institucións e poboación europeas.

· No bloque 4, As pegadas do tempo, traballarase a comprensión de conceptos como o tempo histórico e a

súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes,

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade a través da realización de

cronogramas, liñas do tempo, mapas mentais, árbores xenealóxicas, biografías etc. Investigarase sobre as

grandes etapas históricas da humanidade para adquirir unha idea da idade da historia, asociadas aos feitos

que marcan os seus inicios e seus finais, sendo preciso coñecer as condicións históricas, eventos e persoas

relevantes  en  diferentes  períodos  de  tempo.  É  importante  para  o  alumnado  adquirir  as  referencias

históricas que lles permitan elaborar unha interpretación per- soal do mundo, a través duns coñecementos

básicos da historia de Galicia e de España, respectando e valorando os aspectos comúns e de carácter

diverso.

Neste bloque utilizaranse diversas fontes textuais e gráficas como mapas e calquera outra representación 

adecuada para a identificación e a análise de procesos históricos.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.1.Iniciación ao coñecemento B1.1.Obter información concreta CSB1.1.1.Busca, selecciona e
científico, toma de conciencia das fases e relevante sobre feitos ou organiza información concreta e
do mesmo e a súa aplicación nas fenómenos previamente relevante, a analiza, obtén
Ciencias sociais. delimitados, utilizando conclusións, reflexiona respecto
B1.2.Recollida de información do tema a diferentes fontes (directas e ao proceso seguido e o comunica
tratar, utilizando diferentes fontes indirectas). oralmente e/ou por escrito.
(directas e indirectas).



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.3.Utilización das tecnoloxías da B1.2.Utilizar as tecnoloxías da CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación para información e a comunicación información e a comunicación
buscar e seleccionar información, para obter información e como (internet, blogs, redes sociais...)
simular procesos e presentar instrumento para aprender, e para elaborar traballos coa
conclusións. B1.4.Desenvolvemento de expresar contidos sobre Ciencias terminoloxía adecuada aos temas
estratexias para organizar, asimilar e sociais. tratados.
recuperar a información obtida

mediante diferentes métodos e fontes. CSB1.2.2.Analiza informacións
B1.5.Técnicas de traballo intelectual. relacionadas coa área e manexa

imaxes, táboas, gráficos,
esquemas, resumos e as
tecnoloxías da información e a
comunicación.

B1.6.Estratexias para desenvolver a B1.3.Desenvolver a CSB1.3.1.Emprega con rigor e
responsabilidade, a capacidade de responsabilidade, a capacidade precisión o vocabulario adquirido
esforzo e a constancia no estudo. de esforzo e a constancia no para elaborar traballos coa
Elaboración dun glosario colectivo. estudo. terminoloxía axeitada aos temas
B1.7.Uso e utilización correcto de tratados.
diversos materiais cos que se traballa.

CCB1.3.2.Expón oralmente de
B1.8.Utilización e lectura de diferentes

forma clara e ordenada, contidos
linguaxes textuais e gráficos.

relacionados coa área, que
manifesten a comprensión de
textos orais e /ou escritos.

B1.9.Fomento de Técnicas de animación B1.4.Realizar traballos e CSB1.4.1.Realiza traballos e
á lectura de textos de divulgación das presentacións a nivel individual e presentacións a nivel individual e
Ciencias sociais (de carácter social, grupal que supoñan a busca, grupal que supoñen a busca,
xeográfico e histórico). A prensa escrita selección e organización de selección e organización de textos
e dixital como fonte de información. textos de carácter social, de carácter xeográfico, social e

xeográfico ou histórico, histórico.
amosando habilidade para
traballar tanto individualmente
como de maneira colaborativa
dentro dun equipo.

B1.10.Utilización de técnicas para B1.5.Valorar o traballo en grupo, CSB1.5.1.Utiliza estratexias para
potenciar a cohesión do grupo e o amosando actitudes de realizar traballos de forma
traballo cooperativo. cooperación e participación individual e en equipo, e amosa

responsable, aceptando as habilidades para a resolución
diferenzas con respecto e pacífica de conflitos.
tolerancia cara ás ideas e
achegas alleas nos diálogos e
debates.

CSB1.5.2.Participa en actividades
de grupo adoptando un
comportamento responsable,
construtivo e solidario e respecta
os principios básicos do
funcionamento democrático.

B1.11. Estratexias para a resolución de B1.6.Respecta a variedade dos CSB1.6.1.Valora a importancia
conflitos, utilización das normas de diferentes grupos humanos e dunha convivencia pacífica e
convivencia e valoración da convivencia valora a importancia dunha tolerante entre os diferentes
pacífica e tolerante. convivencia pacífica e tolerante grupos humanos sobre a base dos

entre todos eles sobre a base valores democráticos e os
dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente
dereitos humanos compartidos.
universalmente compartidos.



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.12.Participación activa e construtiva B1.7.Participa dunha maneira CSB1.7.1.Participa dunha maneira
na vida social. eficaz e construtiva na vida eficaz e construtiva na vida da

social creando estratexias para aula e do centro e crea e utiliza
resolver conflitos e empregando estratexias para resolver conflitos
códigos de conduta xeralmente entre seus compañeiros.
aceptados. CSB1.7.2.Identifica e utiliza os

códigos de conduta e os usos
xeralmente aceptados nas
distintas sociedades e contornos
(escola, familia, barrio etc.).

B1.13.A cooperación e o diálogo como B1.8.Valorar a cooperación e o CSB1.8.1.Valora a cooperación e o
valores democráticos fundamentais. diálogo como forma de evitar e diálogo como forma de evitar e

resolver conflitos, fomentando resolver conflitos e fomenta os
os valores demoráticos. valores democráticos.

B1.14.Iniciativa emprendedora. B1.9.Desenvolver a creatividade CSB1.9.1.Amosa actitudes de
Actividades de experimentación. e o espírito emprendedor confianza en si mesmo/a, sentido

aumentando as capacidades crítico, iniciativa persoal,
para aproveitar a información, as curiosidade, interese, creatividade
ideas e presentar conclusións na aprendizaxe e espírito
innovadoras. emprendedor que o fan activo

ante as circunstancias que lle
rodean.

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na
planificación e execución de
accións e tarefas e ten iniciativa
na toma de decisións.

B1.15.Planificación e xestión de B1.10.Desenvolver actitudes en CSB1.10.1.Desenvolve actitudes
proxectos co fin de acadar obxectivos. cooperación e de traballo en de cooperación e de traballo en

equipo, así como o hábito de equipo, valora as ideas alleas e
asumir novos roles nunha reacciona con intuición, apertura
sociedade en continuo cambio. e flexibilidade ante elas.

CSB1.10.2.Planifica traballos en
grupo, coordina equipos, toma
decisións e acepta
responsabilidades.

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B2.1.Cartografía. Planos, mapas e B2.1.Describir correctamente CSB2.1.1.Identifica e clasifica os
planisferios. planos e mapas, incluíndo os diferentes tipos de mapas,
B2.2.Tipos de mapas: físicos, políticos e planisferios, interpretando a súa incluíndo os planisferios, define
temáticos. escala e signos convencionais. que é a escala nun mapa e
B2.3. Escalas e signos convencionais emprega e interpreta os signos
dun mapa. B2.4.Técnicas de convencionais máis usuais que
orientación no espazo. Elaboración poden aparecer nel.
dun itinerario de viaxe coa axuda de
ferramentas dixitais.

B2.5.O clima. Elementos e factores B2.2.Identificar os elementos que CSB2.2.1.Define clima, nomea os
climáticos. inflúen no clima, explicando como seus elementos e identifica os

actúan nel e adquirindo unha idea factores que o determinan.
básica de clima e dos factores que
o determinan.



BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B2.6.A paisaxe: elementos que o B2.3.Explicar que é unha paisaxe, CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica
forman, tipos de paisaxes. identificar os principais elementos os seus elementos e explica as
B2.7.Características dos principais que o compoñen e as características dos principais
paisaxes de España e de Europa. características dos principais paisaxes de España e de Europa

paisaxes de España e de Europa. valorando a súa diversidade.

B2.8.A diversidade xeográfica das B2.4.Identificar as principais CSB2.4.1.Localiza nun mapa o
paisaxes de Europa: relevo, climas e unidades de relevo de Europa, os relevo de Europa, as súas
hidrografía. seus climas e a súa rede vertentes hidrográficas e o seu
B2.9. Utilización e consulta en sistemas hidrográfica, localizándoos nun clima.
de información xeográfica. mapa.

CSB2.4.2.Recoñece as principais
características do relevo, os ríos e
o clima de Europa.

B2.10.A intervención humana no B2.5.Explicar a influencia do CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos
medio. Consumo responsable. Os comportamento humano no recursos naturais propoñendo e
problemas da contaminación. B2.11.O medio natural, identificando o uso adoitando unha serie de medidas
desenvolvemento sostible. sostible dos recursos naturais e actuacións que conducen á
B2.12. Elaboración dun plan de propoñendo unha serie de mellora das condicións ambientais
reciclaxe. medidas necesarias para o do nosos planeta.

desenvolvemento sostible da
humanidade, especificando os
seus efectos positivos.

B2.13.O cambio climático: causas e B2.6. Explicar as consecuencias CSB2.6.1 Explicar as causas e
consecuencias. que teñen as nosas accións sobre consecuencias do cambio

o clima e o cambio climático. climático e as actuacións
responsables para frealo.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B3.1.A Unión Europea. B3.1.Identificar a estrutura e os CSB3.1.1.Explica que é a Unión
B3.2.A organización económica, social, fins da Unión Europea, explicando Europea e cales son os seus
política e territorial da Unión Europea. algunhas vantaxes derivadas do obxectivos políticos e económicos
- Aproximación a algunhas feito de formar parte da Unión e localiza nun mapa os países
características significativas dos países Europea. membros e as súas capitais.
europeos a través dun proxecto
cooperativo. CSB3.1.2.Identifica as principais

institucións e os seus órganos de
goberno na Unión Europea,
recoñecendo os seus símbolos e
explicando en que consiste o
mercado único e a zona euro.

B3.3.Demografía e poboación. B3.2.Comprender e interpreta os CSB3.2.1.Define poboación dun
Variables demográficas. principais conceptos demográficos territorio e identifica os principais
B3.4.Conceptos demográficos: e calculalos a partires dos datos de factores que inciden nesta e
poboación absoluta, densidade de poboación. defíneos correctamente.
poboación distribución espacial,
crecemento natural e crecemento real CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide
da poboación. de poboación e outros gráficos
B3.5.Representación gráfica de datos usados no estudo da poboación.
demográficos: as pirámides de
poboación.

B3.6 Poboación de Europa: distribución B3.3.Distinguir as principais CSB3.3.1.Describe as principais
e evolución. características española e características da poboación

europea, explicando a súa española e europea.



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

evolución e a súa distribución CSB3.3.2.Explica o proceso da
demográfica e representándoa evolución da poboación en España
graficamente. e Europa e describe a incidencia

que tiveron nesta, factores como a
esperanza de vida ou a natalidade.

CSB3.3.3.Describe os factores que
condicionan a distribución da
poboación española e europea.

CSB3.3.4.Describe a densidade de
poboación de España
comparándoa mediante gráficos
coa media da Unión Europea.

B3.7.Os movementos migratorios: B3.4.Describir os movementos CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, a
éxodo rural, a emigración a Europa, a migratorios da poboación galega e emigración a Europa, e a chegada
chegada de emigrantes ao noso país, de España explicando o éxodo de emigrantes ao noso país.
problemas actuais da poboación. rural, a emigración a Europa, e a CSB3.4.2.Identifica e describe os
Estudo dos movementos migratorios chegada de emigrantes ao noso principais problemas actuais da
da familia. país e identificar os problemas poboación: superpoboación,

actuais da poboación. envellecemento, inmigración, etc.

B3.8.As actividades económicas e os B3.5.Identificar as actividades que CSB3.5.1.Identifica os tres
sectores produtivos de España e pertencen a cada un dos sectores sectores de actividades
Europa. económicos, describir as económicas e clasifica distintas
B3.9.A produción de bens e servizos. características destes actividades no grupo ao que

recoñecendo as principais pertencen.
actividades económicas de España CSB3.5.2.Explica as actividades
e Europa . relevantes dos sectores primario,

secundario e terciario en España e
Europa e as súas localizacións nos
territorios correspondentes.

B3.10.O consumo e a publicidade. B3.6.Describir o funcionamento da CSB3 6.1.Valora con espírito
Debates sobre a influencia da publicidade e as súas técnicas crítico a función da publicidade e
publicidade nas nosas prácticas diarias. distinguindo publicidade educativa recoñece e explica as técnicas

e publicidade consumista. publicitarias máis habituais,
analizando exemplos concretos.

B3.11.Educación financeira. O diñeiro. B3.7.Tomar conciencia do valor do CSB3 7.1.Diferencia entre distintos
O aforro. Elaboración dun presuposto diñeiro e dos seus usos mediante tipos de gasto e adapta o seu
persoal. un consumo responsable e o presuposto a cada un deles.

sentido do aforro. CSB3 7.2.Planifica os seus aforros
para gastos futuros elaborando un
pequeno presuposto persoal.

CSB3.7.3.Investiga sobre
diferentes estratexias de compra,
comparando prezos e
recompilando información.

B3.12.Empregabilidade e espírito B3.8.Comprender os beneficios CSB3 8.1.Desenvolve a
emprendedor. que ofrece o espírito creatividade e valora a capacidade

emprendedor. emprendedora dos membros
dunha sociedade.

B3.13.A empresa. Actividade e B3.9.Explica as características CSB3.9.1.Identifica diferentes
funcións. esenciais dunha empresa, tipos de empresa segundo o seu

especificando as diferentes tamaño e o sector económico ao
actividades e formas de que pertencen ás actividades que
organización que poden desenvolven.
desenvolver distinguindo entre os CSB3.9.2.Describe diversas formas
diferentes tipos de empresas. de organización empresarial.

CSB3.9.3.Define termos sinxelos
relacionados co mundo da
empresa e a economía, ilustrando
as definicións con exemplos.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B4.1.As idades da historia: duración e B4.1.Explicar as características de CSB4.1.1.Define o concepto de
datación dos feitos históricos cada tempo histórico e certos prehistoria, identifica a idea de
significativos que as acoutan. acontecementos que idade da historia e data as idades
B4.2.As fontes históricas e a súa determinaron cambios da historia, asociadas aos feitos
clasificación. Realización dun traballo fundamentais no rumbo da que marcan os inicios e finais
expositivo seleccionando e clasificando historia. nomeando algunhas fontes da
distintas fontes (artísticas, literarias, historia representativas de cada
gráficas, estatísticas, cartográficas, unha delas.
orais, etc.).

B4.3.O tempo histórico e a súa medida. B4.2.Utiliza as nocións básicas de CSB4.2.1.Usa diferentes técnicas
B4.4.Técnicas para localizar no tempo e sucesión, duración e para localizar no tempo e no
no espazo feitos do pasado: os mapas simultaneidade para ordenar espazo feitos do pasado,
históricos e as liñas do tempo. temporalmente algúns feitos percibindo a duración, a
Realización dunha liña do tempo que históricos e outros feitos simultaneidade e as relacións
recolla os acontecementos históricos relevantes. entre os acontecementos.
máis relevantes que marcan as idades
da historia.

B4.5.As transformacións económicas, B4.3.Identificar, localizar no CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do
políticas, sociais e culturais do século tempo e no espazo e comprender tempo as etapas históricas máis
XIX. os procesos e acontecementos importantes das distintas idades
B4.6.España na Idade Contemporánea históricos, políticos, sociais e da historia en España.

I: o século XIX. B4.7.As transformacións culturais, máis relevantes da CSB4.3.2.Identifica e localiza no
económicas, políticas, sociais e historia de España para adquirir tempo e no espazo os feitos
culturais do século XX. B4.8.España na unha perspectiva global da súa fundamentais da historia de
Idade Contemporánea II: o século XX. evolución. España describindo as principais
Mulleres e homes relevantes na características de cada unha delas.
historia de España e Galicia. CSB4.3.3.Explica aspectos
B4.9.España na Unión Europea. relacionados coa forma de vida e
B4.10.O Mundo Actual. Realización de organización social de España das
arquivos sobre temas de actualidade. distintas épocas históricas

estudadas.

CSB4.3.4.Describe en orde
cronolóxica os principais
movementos artísticos e culturais
das distintas etapas da historia de
España citando os seus
representantes máis significativos.

CSB4.3.5.Explica os principais
acontecementos que se
produciron durante o s. XIX e XX e
que determinan a nosa historia
contemporánea.

CSB4.3.6.Describe as
características da sociedade
española actual, e valora o seu
carácter democrático e plural, así
como a pertenza á Unión Europea.

B4.11.Noso patrimonio histórico e B4.4.Desenvolver a curiosidade CSB4.4.1.Identifica, valora e
cultural. por coñecer as formas da vida respecta o patrimonio natural,
B4.12.Patrimonio da Humanidade. humana no pasado, valorando a histórico, cultural e
Elaboración dunha guía sobre os sitios importancia que teñen os restos artístico e asume as
e lugares Patrimonio da Humanidade. para o coñecemento e estudo da responsabilidades que supón a súa

historia e como patrimonio conservación e mellora.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

cultural que hai que coidar e legar. CSB4.4.2.Respecta os restos
históricos e os valora como un
patrimonio que debemos legar e
recoñece o valor que o patrimonio
arqueolóxico monumental nos
achega para o coñecemento do
pasado.

B4.13.Museos, sitios e monumentos B4.5.Valorar a importancia dos CSB4.5.1.Respecta e asume o
históricos como espazos de museos, sitios e monumentos comportamento que debe
aprendizaxe e gozo. históricos como espazos onde se cumprirse cando visita un museo

ensina e aprende, amosando unha ou un edificio antigo.
actitude de respecto á súa

CSB4.5.2.Aprecia a herdanzacontorna e á súa cultura,
cultural a escala local, nacional e

apreciando a herdanza cultural.
europea como a riqueza

compartida que hai que coñecer,
preservar e coidar.

A continuación, resúmense os mínimos exixibles para posteriormente extendelos e explicalos en relación ao 

logro das competencias básicas:

1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, 
reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito realizando traballos
e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e organización de textos 
de carácter xeográfico, social e histórico.

2. Identifica, clasifica, localiza e define o mapa politico e os tipos de accidentes xeográficos, 
mapas, climas e paisaxes de España, Europa.

3. Explica que é a Unión Europea, as súas institucións e órganos de goberno.

4. Define poboación, as características da poboación española e europea e explica a súa evolución con
parámetros poboacionais.

5. Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos poboacionais.

6. Explica as actividades relevantes dos sectores en España e Europa e as súas localizacións 
nos territorios correspondentes.

7. Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a economía, ilustrando as 
definicións con exemplos.

8. Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da historia e data as idades da 
historia, asociadas á localización dos feitos que marcan os inicios e finais nomeando algunhas 
fontes da historia representativas de cada unha delas.

9. Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e
artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.



BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS

CCL CSC CA CD CCE CM C

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE A C CCT S

I

E

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a
analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o X X X X
comunica oralmente e/ou por escrito.

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet,
blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada X X X X X
aos temas tratados.

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes,
táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a X X X X X
comunicación.

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para
elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados. X X X X

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos
relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e X X X X
/ou escritos.

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que
supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter X X X X X X
xeográfico, social e histórico.

CSB1.5.1.Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e
en equipo, e amosa habilidades para a resolución pacífica de conflitos. X X X

CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo adoptando un
comportamento responsable, construtivo e solidario e respecta os X X
principios básicos do funcionamento democrático.

CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante
entre os diferentes grupos humanos sobre a base dos valores X X
democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos.

CSB1.7.1.Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida da aula e
do centro e crea e utiliza estratexias para resolver conflitos entre seus X X
compañeiros.

CSB1.7.2.Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente
aceptados nas distintas sociedades e contornos (escola, familia, barrio, X X
etc.).

CSB1.8.1.Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e
resolver conflitos e fomenta os valores democráticos. X X

CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico,
iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e
espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que lle X X X
rodean.

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. X X

CSB1.10.1.Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo,
valora as ideas alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade X X X
ante elas.



CCL CSC CA CD CCE CM C

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE A C CCT S

I

E

CSB1.10.2.Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións
e acepta responsabilidades. X X X

TOTAL 6 14 15 4 6 6

BLOQUE 2: O MUNDO QUE NOS RODEA

CCL CSC CA CD CCE CM C
A C CCT S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE I

E
E

CSB2.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os
planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os X X
signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel.

CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores
que o determinan. X X

CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as
características dos principais paisaxes de España e de Europa valorando a X X X
súa diversidade.

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes
hidrográficas e o seu clima. X

CSB2.4.2.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima
de Europa. X X

CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e
adoitando unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora X X X X
das condicións ambientais do nosos planeta.

CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as
actuacións responsables para frealo. X X X X

TOTAL 4 3 4 7

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDADE

CCL CSC CA CD CCE CM C
A C CCT S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE I

E
E

CSB3.1.1.Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos
políticos e económicos e localiza nun mapa os países membros e as X X
súas capitais.

CSB3.1.2.Identifica as principais institucións e os seus órganos de
goberno na Unión Europea, recoñecendo os seus símbolos e explicando X X X
en que consiste o mercado único e a zona euro.

CSB3.2.1.Define poboación dun territorio e identifica os principais
factores que inciden nesta e defíneos correctamente. X X

CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos
usados no estudo da poboación. X X X



CCL CSC CA CD CCE CM C
A C CCT S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE I

E
E

CSB3.3.1.Describe as principais características da poboación española e
europea. X X

CSB3.3.2.Explica o proceso da evolución da poboación en España e
Europa e describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a X X X
esperanza de vida ou a natalidade.

CSB3.3.3.Describe os factores que condicionan a distribución da
poboación española e europea. X X

CSB3.3.4.Describe a densidade de poboación de España comparándoa
mediante gráficos coa media da Unión Europea. X X

CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de
emigrantes ao noso país. X X X

CSB3.4.2.Identifica e describe os principais problemas actuais da
poboación: superpoboación, envellecemento, inmigración, etc. X X

CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e
clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen. X X

CSB3.5.2.Explica as actividades relevantes dos sectores primario,
secundario e terciario en España e Europa e as súas localizacións nos
territorios correspondentes. X X

CSB3 6.1.Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece
e explica as técnicas publicitarias máis habituais, analizando exemplos X X X
concretos.

CSB3 7.1.Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu
presuposto a cada un deles. X X X X

CSB3 7.2.Planifica os seus aforros para gastos futuros elaborando un
pequeno presuposto persoal. X X X X

CSB3.7.3.Investiga sobre diferentes estratexias de compra, comparando
prezos e recompilando información. X X X X

CSB3 8.1.Desenvolve a creatividade e valora a capacidade
emprendedora dos membros dunha sociedade. X X X

CSB3.9.1.Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño
e o sector económico ao que pertencen ás actividades que X X
desenvolven.

CSB3.9.2.Describe diversas formas de organización empresarial. X X

CSB3.9.3.Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a
economía, ilustrando as definicións con exemplos. X X

TOTAL 9 20 8 3 7 5



BLOQUE 4: AS PEGADAS DO TEMPO

CCL CSC CA CD CCE C C
A C M S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C I

C E
T E

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da
historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os
inicios e finais nomeando algunhas fontes da historia representativas de X X X X X
cada unha delas.

CSB4.2.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos
do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os X X X X
acontecementos.

CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes
das distintas idades da historia en España. X X X

CSB4.3.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais
da historia de España describindo as principais características de cada unha X X X
delas.

CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización
social de España das distintas épocas históricas estudadas. X X X

CSB4.3.4.Describe en orde cronolóxica os principais movementos artísticos
e culturais das distintas etapas da historia de España citando os seus X X X
representantes máis significativos.

CSB4.3.5.Explica os principais acontecementos que se produciron durante o
s. XIX e XX e que determinan a nosa historia contemporánea. X X X

CSB4.3.6.Describe as características da sociedade española actual, e valora
o seu carácter democrático e plural, así como a pertenza á Unión Europea. X X X

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico,
cultural e
artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e X X X
mellora.

CSB4.4.2.Respecta os restos históricos e os valora como un patrimonio que
debemos legar e recoñece o valor que o patrimonio arqueolóxico X X X
monumental nos achega para o coñecemento do pasado.

CSB4.5.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando
visita un museo ou un edificio antigo. X X X

CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea
como a riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar. X X X

TOTAL 1 12 9 12 5



Orientacións metodolóxicas.

A acción educativa nesta etapa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes dos alumnos, e

adaptarase aos seus ritmos de traballo.

A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade dos alumnos, poñendo especial énfase na

atención personalizada, a prevención das dificultades de aprendizaxe, a realización de diagnósticos precoces e a posta

en práctica de mecanismos de apoio e reforzo para previr e, no seu caso, intervir tan pronto como se detecten estas

dificultades.

De acordo coas competencias atribuídas no artigo 6 bis 2.c).3º da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, na súa redacción

dada pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, realízanse as seguintes recomendacións de metodoloxía didáctica.

Seguiranse estas premisas:

10. A acción docente promoverá que os alumnos sexan capaces de aplicar as aprendizaxes nunha diversidade de 
contextos.

11. Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización de tarefas que supoñan un reto e un desafío 
intelectual para os alumnos.

12. Poderanse deseñar tarefas e proxectos que supoñan o uso significativo da lectura, escritura, Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (TIC) e a expresión oral mediante debates ou presentacións orais.

13. A actividade da aula favorecerá o traballo individual, o traballo en equipo e o traballo cooperativo.

14. Así mesmo, poderanse realizar agrupamentos flexibles en función da tarefa e das características individuais 
dos alumnos co obxecto de realizar determinadas tarefas de enriquecemento ou reforzo.

15. Procurarase organizar os contidos ao redor de núcleos temáticos próximos e significativos.

16. O espazo deberá organizarse en condicións básicas de accesibilidade e non discriminación necesarias para 
garantir a participación de todos os alumnos nas actividades da aula e do centro.

17. Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos, variados, interactivos e accesibles tanto no 
que se refire ao contido

18. Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.

A educación en valores é un eixe central no noso proxecto. En cada unidade didáctica trabállase un valor vinculado

co modelo de persoa que establece o noso proxecto educativo:Unha persoa que vive e integra as súas emociones,

con sentido crítico e conciencia moral, sociable e compasiva, consciente da súa fraxilidade, comprometida coa xustiza

e os dereitos humanos, aberta ao encontro, libre e responsable, aberta a unha sociedade plural, arraigada na historia

e esperanzada

De acordo co artigo 10 do Real Decreto 126/2014, en todas as áreas curriculares trataranse os seguintes elementos 

transversais que colaboran co proxecto lector, plan TIC, plan de convivencia e proxecto linguístico:



· Analizar os enunciados para impulsar a comprensión.

· Uso de distintas tipoloxías textuais.

· Produción de esquemas e/ou debuxos.

· Elaboración dun guión para presentar o texto ante un grupo de compañeiros, e transformación da 
estrutura do texto.

· Falar, escribir, debuxar e comunicar o que len nun texto.

· Discutir e razoar sobre as cuestións contidas nos textos.

· A toma de decisións e a súa argumentación; a comunicación entre o grupo, o respecto e a aceptación das
opinións  dos  demais;  así  como  o  traballo  cooperativo  para  aprender  dos  outros  e  cos  outros.  Ao
interaccionar cos demais (xa sexa traballando en pequeno grupo ou en gran grupo) débense esforzar tanto
en se facer entender como en escoitar os demais.

· Expresar o enunciado dunha actividade coas propias palabras e ser capaz de reelaboralo tendo en conta 
diferentes indicacións.

· Incrementar a comprensión crítica dos medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 
materiais impresos e programas de ordenador.

· Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade creativa a través da análise e a produción de materiais 
audiovisuais.

As novas tecnoloxías están cada vez máis presentes na nosa sociedade e forman parte da nosa vida cotiá.

Neste sentido o Decreto 89/2014 destaca: «O uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación permite 
enriquecer a metodoloxía didáctica e supón un valioso auxiliar para o ensino».

Desde esta realidade, consideramos imprescindible a súa incorporación nas aulas de Educación Primaria coa 
finalidade de iniciar os nenos no bo uso destas.

· Adquirir estratexias para poder resolver problemas: identificar os datos e interpretalos, recoñecer que 
datos faltan para poder resolver o problema, identificar a pregunta e analizar que é o que pregunta.

· Realizar un exercicio de creatividade colectiva entre os alumnos que permita idear un novo produto ou 
servizo capaz de resolver unha necesidade cotiá.

· Ter iniciativa persoal e tomar decisións desde o seu espírito crítico.

· Determinar as principais características dese novo produto ou servizo, así como as súas vantaxes e 
inconvenientes fronte ao que xa existe.



· Enlazar a solución proposta (produto ou servizo) cos seus posibles usuarios (mercado) e coa sociedade en
xeral,  introducindo  a  iniciativa  emprendedora  e  o  papel  que  esta  debe  desempeñar  como  motor  de
emprego e desenvolvemento.

· Aprender a equivocarse e ofrecer respostas propias.

· Traballar en equipo, negociar, cooperar e construír acordos.

As habilidades emprendedoras son as seguintes:







Habilidades  persoais:  iniciativa,  autonomía,  capacidade  de  comunicación,  sentido  crítico,  creatividade,
adaptabilidade, observación e análise, capacidade de síntese, visión emprendedora.

Habilidades cognitivas: expresión e comunicación oral, escrita e plástica; aplicación de recursos TIC na aula.

Habilidades sociais: traballo en grupo, comunicación; cooperación; capacidade de relación co contorno;
empatía;  habilidades  directivas;  capacidade  de  planificación;  toma  de  decisións  e  asunción  de
responsabilidades; capacidade organizativa.





Coñecemento e respecto polos valores constitucionais de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo político.

Coñecemento, respecto e aceptación dos dereitos e deberes fundamentais: igualdade ante a lei, dereito á
vida,  liberdade  relixiosa  e  ideolóxica,  liberdade  persoal,  liberdade  de  expresión,  dereito  de  reunión,
asociación e participación, dereito á educación, ao traballo, etc.





Coñecemento, valoración e respecto pola organización territorial de Estado en comunidades autónomas.

Coñecemento,  respecto  e  aceptación  dos  dereitos  sociais,  deberes  e  políticas  públicas:  igualdade  de
xénero, protección da familia, dereitos dos menores e maiores, dereito á educación, ás prestacións sociais,
dereito das persoas con discapacidade ou minusvalía, etc.

En función do momento e da necesidade, os alumnos poderanse dispoñer de distintos modos:

· Grandes grupos
· Pequenos grupos
· Parellas
· Individualmente

En multitude de casos e dada a metodoloxía proposta será unha boa opción colocar as mesas en grupos de catro

alumnos enfrontados dous a dous. En cada grupo situarase a un alumno que lle poida axudar a outro que o precise

(sentados en diagonal), e a dous de nivel intermedio. Desta forma, cando traballen en parellas, a diferenza de nivel

entre eles non será tan grande, e ao traballar en grupo haberá alumnos de todos os niveis.

A flexibilidade da organización das mesas deberíanos permitir que en ocasións, simplemente con xiralas, os nenos 

puidesen estar colocados en parellas mirando no mesmo sentido.

A metodoloxía proposta no noso proxecto parte da necesidade do establecemento de tres momentos temporais 

diferenciados dentro de cada sesión didáctica.



4. Fase de activación: está orientada a captar a atención do alumno e que a través de distintas propostas se 
prepare para a aprendizaxe do contido correspondente.

5. Fase de dinamización: é o momento principal da sesión en que se produce a interactuación entre alumno-
alumno, alumno-profesor.

6. Fase de reflexión: a sesión remata coa procura da vinculación entre o contido traballado e a realidade.

Ao abeiro do establecido nos artigos 9.1 e 9.6 do Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, na etapa da Educación

Primaria poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención personalizada, na prevención

das dificultades de aprendizaxe, así como na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten

estas dificultades, os cales poderán ser tanto organizativos como curriculares.

Para iso estableceranse mecanismos de reforzo, organizativos ou curriculares, tan pronto como se detecten

dificultades de aprendizaxe. Entre estas medidas poderanse considerar o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos

flexibles ou as adaptacións do currículo.












A ampliación de horas lectivas.

Os agrupamentos flexibles.

A realización de apoios, preferentemente dentro da aula, dirixidos á prevención de dificultades de 
aprendizaxe.

A realización de medidas de enriquecemento curricular.

reforzo educativo, nas áreas e alumnado que se determine, por parte doutro profesor.
reforzo educativo, fóra do horario lectivo, das áreas e alumnos que se determinen.

reforzo educativo por parte doutro mestre das áreas que se determine de alumnos con dificultades 
específicas de aprendizaxe.

desdobramento dun grupo de alumnos nunha ou varias áreas.

Un dos eixes da educación durante a aplicación e desenvolvemento da actual lexislación é o fomento da lectura. 

Para iso deseñamos estas liñas metodolóxicas:

· Interese e hábito da lectura

–   Realización de tarefas de investigación
–   Instrucións escritas para realizar actividades lúdicas
–   Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
–   Plan lector. Lectura do libro “A evolución de Calpurnia Tate” e artigos científicos do xornal.

· Expresión escrita

–   Resumos
–   Esquemas
–   Informes
–   Creacións literarias propias (poemas, ensaios, cómics, etc.)
–   Escritura social
–   Enquisas
–   Panfletos, murais, guións, pósters, etc.
–   Uso das TIC

· Expresión oral

–   Xogos lingüísticos (adiviñas, enigmas, rimas, etc.)
–   Exposición das tarefas realizadas
–   Dramatizacións
–   Explicacións e informes orais



–   Presentación de diapositivas
–   Debates

A continuación faremos referencia aos recursos empregados como medio para canalizar a acción docente durante o
curso escolar.

· Uso das TIC de maneira habitual.

-  Ferramentas  do  menú  aplicativo  de  software  libre.  Aquí  empregaremos  o  paquete  de  libreoffice  para  realizar  as

presentacións de traballos, así coma láminas.

Edición de video con Openshot. Faranse exposición dos contidos para continuar co método científico e poder expoñer as

informacións e conclusións as que chegan e difundilas editando videos.

Tamén dispoñen de aplicativos para reforzar o estudio, como consulta de mapas interactivos, diccionarios etc..

Considéranse actividades complementarias as planificadas polos mestres que utilicen espazos ou recursos diferentes

ao resto de actividades ordinarias da área, aínda que precisen tempo adicional do horario non lectivo para a súa

realización. Serán avaliables para os efectos académicos e obrigatorias tanto para os mestres como para os alumnos.

Non obstante, terán carácter voluntario para os alumnos as que se realicen fóra do centro ou que precisen achegas

económicas das familias, caso en que se garantirá a atención educativa dos alumnos que non participen nelas.

Entre os propósitos que perseguen este tipo de actividades destacan:

· Completar a formación que reciben os alumnos nas actividades curriculares.
· Mellorar as relacións entre alumnos e axudarlles a adquirir habilidades sociais e de comunicación.
· Permitir a apertura do alumnado cara ao contorno físico e cultural que o rodea.

· Contribuír ao desenvolvemento de valores e actitudes adecuadas relacionadas coa interacción e o 
respecto cara aos demais, e o coidado do patrimonio natural e cultural.

· Desenvolver a capacidade de participación nas actividades relacionadas co contorno natural, social e 
cultural.

· Estimular o desexo de investigar e saber.
· Favorecer a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade do alumno.
· Espertar o sentido da responsabilidade nas actividades nas que se integren e que realicen.

· Visitas a museos e institucións culturais.
· Celebración de efemérides: Día do Libro, Día da Paz…
· Festas e celebracións.
· Visitas a espazos naturais.
· Celebración de concursos.

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado nesta etapa educativa será continua e global, e terá en conta o 

seu progreso no conxunto das áreas.

A avaliación será continua, xa que estará inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, coa finalidade

de detectar as dificultades no momento en que se producen, analizar as causas e, desta maneira, adoptar as medidas

necesarias que lle permitan ao alumnado mellorar o seu proceso de aprendizaxe e garantir a adquisición das

competencias clave para continuar o proceso educativo.

A avaliación será global, pois referirase ás competencias clave e aos obxectivos da etapa e a aprendizaxe do 

alumnado no conxunto das áreas que a integran.



Os referentes serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables establecidos para cada un

dos cursos e para todas as áreas. A avaliación do alumnado con necesidades educativas especiais terá como referente

os criterios de avaliación establecidos nas propias adaptacións curriculares significativas.

· Probas escritas: pode ser calquera proba que recolla a información nun texto de forma 
escrita. Exemplos:

–   Exames
–   Ditados
–   Controis diarios
–   Fichas de repaso
–   Redaccións

· Probas lectoras: trazamos unha proba na que o neno ten que ler un texto dunha extensión adecuada á súa
idade, para despois traballar sobre iso.
Exemplos:

–   Lecturas compartidas
–   Voz baixa
–   Utilizando todos o mesmo texto
–   Utilizando todos textos diferentes
–   Lectura en voz alta
–   Lectura cooperativa

Probas dixitais: Neste apartado temos que contar coas propias probas que teñen as distintas editoriais en 
modo online e as probas interactivas e cuestionarios que creamos dende o centro para avaliar os contidos 
dende a maqueta abalar edixgal. Estas probas poden ser tanto de resposta curta e elección de opcións ou 
emparellamento de forma que teñen a autocorrección; e probas nas que os alumnos/as envían as súas 
respostas e os mestres poden corrrixir ou ben de forma directa ou ben mediante rúbricas ou e-rúbricas.

· Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de extensión variable utilizando como 
medio preferente a expresión verbal pola vía oral.
Exemplos:

–   Exposicións
–   Dramatizacións
–   Role-playing
–   Presentacións
–   Chistes
–   Contacontos
–   Faladoiros
–   Debates
–   Charlas

· Tarefas  finais  (competenciais):  conxunto  de  exercicios  e  actividades  que  perseguen  a  realización  dun
produto final significativo e próximo ao contorno cotián. Nel requírese o manexo de diversas habilidades
para resolver problemas en contornos relevantes de forma autónoma.
Exemplos:

–   Debates
–   Dramatizacións
–   Contacontos
–   Mercados de postos ambulantes
–   Investigacións
–   Construción de máquinas simples
–   Enquisas
–   Orzamentos
–   Viaxes virtuais

· Caderno de aula: recolleremos información tamén de forma puntual a partir do caderno para valorar 
distintas actividades, así como a súa organización e limpeza.

· 




Criterios e instrumentos de
cualificación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS

6.º

Valoración dos contidos e Realización de probas orais e probas escritas.
competencias adquiridas ou 60% Rexistro de resultados da avaliación continua.
desenvolvidas.

Valoración do traballo: Caderno
Realización adecuada do Rexistro de actividades da clase
traballo 20% Rexistro de organización de materiais
Organización dos materiais Murais e outros traballos TICs.
Presentación do caderno Traballos en grupo

Presentacións
Valoración de actitudes: Rexistro de entrega de deberes no tempo

Escoita e atención 20% Puntuación de corrección dos deberes
Participación Rexistro de participación
Esforzo, iniciativa Rexistro de actitude na aula
Colaboración





Potenciarase  o  desenvolvemento  da  competencia  de comunicación  lingüística  e  da  competencia  matemática  e

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Para  unha  adquisición  eficaz  das  competencias  e  a  súa  integración  efectiva  no  currículo,  deberán  deseñarse

actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en

máis dunha competencia ao mesmo tempo.

O  traballo  nesta  área  na  educación  primaria  estará  asentado  na  experiencia,  as  matemáticas  apréndense

utilizándoas en contextos funcionais relacionados con situacións da vida cotiá, para ir adquirindo progresivamente

coñecementos máis complexos a partir das experiencias e dos coñecementos previos. A aprendizaxe baseada en

competencias  debe abordarse  de forma conxunta  entre  todas  as  áreas  e por  parte  das diversas  instancias  que

conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais, coma nos non formais e informais.. Para lograr este

cambio  curricular  é  preciso  favorecer  unha  visión  interdisciplinaria  na  que  cada  persoa  docente  deseñará,

implementará e avaliará tarefas integradas nas que o alumnado acade ou elabore un produto social relevante. Para

isto é necesario secuenciar unha serie de actividades e exercicios que impliquen procesos cognitivos de diferente

nivel. Tendo en conta todo o anterior, resulta imprescindible o traballo colaborativo entre eles, coas familias e con

entidades sociais do contexto e unha estreita colaboración entre o persoal docente no desenvolvemento curricular e

na transmisión de información sobre a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas.

Os procesos de resolución de problemas constitúen un dos eixes principais da actividade matemática e deben ser

fonte e soporte principal da aprendizaxe ao longo da etapa, posto que constitúen a pedra angular da Educación

matemática. Na resolución dun problema requírense e utilízanse moitas das capacidades básicas ata a comunicación

dos  resultados:  ler,  reflexionar,  planificar  o  proceso  de  resolución,  establecer  estratexias  e  procedementos  e

revisalos, modificar o plan se é necesario, comprobar a solución se se encontrou.

Os contidos  organizáronse en cinco grandes bloques para facilitar  a concreción curricular:  Procesos,  métodos  e

actitudes en matemáticas, Números, Medida, Xeometría, Estatística e probabilidade.

O Bloque 1 é a columna vertebral do resto dos bloques e debe formar parte do quefacer diario na aula para traballar

o resto dos contidos e conseguir que todo o alumnado, ao rematar a educación primaria, sexa quen de describir e

analizar  situacións  de  cambio,  encontrar  patróns,  regularidades  e  leis  matemáticas  en  contextos  numéricos,

xeométricos e funcionais,  valorando a súa utilidade para facer predicións.  Débese traballar no afondamento nos

problemas resoltos, formulando pequenas variacións nos datos, outras preguntas etc., expresando verbalmente de

forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, utilizando procesos de razoamento e estratexias de

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

Por  último,  establecéronse  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  que  permitirán  definir  os  resultados  das

aprendizaxes,  e  que  concretan  mediante  accións  o  que  o  alumnado  debe  saber  e  saber  facer  na  área  de

Matemáticas. Estes estándares están graduados e secuenciados ao longo da educación primaria e deberán estar

todos acadados e consolidados ao finalizar a etapa.

Establécense as seguintes orientacións metodolóxicas:

Potenciarase  un  enfoque  globalizador  e  interdisciplinario  que  teña  en conta  a  transversalidade  da  aprendizaxe

fundamentada en competencias.

A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o desenvolvemento das 

competencias clave ao longo de toda a etapa.



Os métodos utilizados deben partir da perspectiva do persoal docente como persoal orientador, promotor e facilitador

do desenvolvemento competencial no alumnado; ademais, deben enfocarse á realización de tarefas ou situacións-

problema nas que o alumnado debe resolver facendo uso axeitado dos distintos tipos de coñecementos matemáticos,

destrezas, actitudes e valores. Así mesmo, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo, terase en conta

a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe.

As estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e

potenciarán a inclusión do alumnado.

Resulta fundamental a motivación por aprender nos alumnos e nas alumnas, polo que o persoal docente deberá xerar

neles e nelas a curiosidade e a necesidade de adquirir e aplicar coñecementos, destrezas, actitudes e valores.

Resulta recomendable a aplicación de diferentes técnicas para a avaliación do desempeño do alumnado como por

exemplo o portfolio, as rúbricas, mapas mentais, diarios, debates, probas específicas, solución de problemas…

O profesorado debe involucrarse na elaboración e no deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos

niveis e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, co obxecto de atender a diversidade

na aula e personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de

materiais e recursos, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da información e da comunicación no

proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais.

A implicación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe é un factor determinante que tentaremos potenciar

activamente. A súa colaboración redundará positivamente no rendemento e nos resultados académicos do alumnado.

Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o persoal docente sobre as estratexias metodolóxicas e

didácticas que se utilicen. Os equipos educativos deben formular, con criterios consensuados, unha reflexión común

e compartida sobre a eficacia das diferentes propostas metodolóxicas.

Todas  estas  directrices  recollidas  no  currículo  básico  concretaranse  no  proxecto  curricular  do  centro  nas

programacións didácticas de cada nivel e de cada unha das materias.

1. Comprender, interpretar e producir mensaxes orais e escritas utilizando o vocabulario e as expresións propias da 
linguaxe matemática. (Comunicación lingüística, Sociais e cívicas)

2. Resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, que permitan establecer conexión entre a realidade e
os  coñecementos  matemáticos  (numeración,  xeometría,  medida,  áreas,  perímetros),  comprobar  resultados  e
reflexionar  sobre  o  seu  proceso  de  resolución.  (Matemática,  Ciencia  e  tecnoloxía;  Aprender  a  aprender,
Comunicación lingüística )

3. Ler,  escribir  e  ordenar,  utilizando  razoamentos  apropiados,  distintos  tipos  de  números  (romanos,  naturais,
enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes sinxelas) e sabelos utilizar para interpretar e intercambiar información en
contextos da vida cotiá. (Matemática, Ciencia e tecnoloxía, Comunicación Lingüística)

4. Calcular  sumas,  restas,  multiplicacións,  divisións  con  distintos  tipos  de  números  tendo  en  conta  a  xerarquía  das
operacións,  aplicando  as  propiedades  destas,  estratexias  persoais  e  diferentes  procedementos  de  cálculo  (algoritmos
escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora). (Matemática, Ciencia e tecnoloxía, Aprender a aprender)

5. Coñecer e utilizar os instrumentos e as unidades de medida de lonxitude, masa, capacidade, superficie, tempo e
monetarias, e operar con medidas das devanditas magnitudes para describir determinados aspectos da realidade.
(Matemática. Ciencia e tecnoloxía)

6. Facer estimacións e saber expresar con precisión medidas de lonxitude, masa, capacidade, superficie, tempo e as
derivadas do sistema monetario, convertendo unhas unidades noutras cando sexa necesario. (Matemática,Ciencia e
tecnoloxía, Aprender a aprender)

7. Identificar os diferentes tipos de ángulos segundo a súa amplitude e o grao como unidade de medida, para 
explicar as formas e as descricións xeométricas en situacións cotiás. (Matemática, Ciencia e tecnoloxía)

8. Utilizar os instrumentos de debuxo e de medición de ángulos para representar e describir con precisión a realidade.

(Matemática, Ciencia e tecnoloxía)

9. Describir e comprender situacións cotiás utilizando as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, 
simetría, translación, xiro, perímetro e superficie. (Matemática, Ciencia e tecnoloxía, Comunicación lingüística)

10. Coñecer e debuxar os elementos xeométricos do plano (rectas, semirrectas, segmentos e ángulos) e resolver
problemas contextualizados de maneira estratéxica, buscando os procedementos apropiados para solucionalos.
(Matemática, Ciencia e tecnoloxía; Aprender a aprender)



11. Identificar os polígonos e os seus elementos e clasificalos (triángulos e cuadriláteros) para interpretar 
informacións que permitan describir a realidade. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía)

12. Experimentar,  organizar  datos  estatísticos  en  táboas,  representalos  mediante  gráficos  (diagrama  de  barras,
pictograma, polígono de frecuencias, diagrama de sectores) e sabelos interpretar. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía)

13. Recoñecer, de maneira inicial, situacións sinxelas da vida diaria na que se dan sucesos, imposibles, posibles ou 
seguros. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía; Comunicación lingüística)
14. Traballar en grupo e participar de forma activa e construtiva en proxectos comúns. (Sociais e cívicas, Comunicación
Lingüística).

OBXECTI CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
VOS

1.  2.  Planificación  do  proceso  de 1. Expresar verbalmente de 1.1.  Comunica verbalmente de  forma
b resolución  de  problemas:  Análise  e xeito razoado o proceso razoada o proceso seguido na resolución
g comprensión do enunciado. seguido na resolución dun dun problema de Matemáticas ou en

problema. contextos da realidade. CMCT, CCL
2.1. Analiza e comprende do enunciado
dos problemas (datos, relacións entre os

datos,  contexto  do  problema).  CMCT,

CAA
2. Utilizar procesos de 2.2.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e
razoamento estratexias de procesos de razoamento na resolución de
resolución de problemas, problemas. CMCT, CAA, CCL

realizando os cálculos 2.3.  Reflexiona  sobre  o  proceso  de
b necesarios comprobando as resolución de problemas: revisa as

solucións obtidas. operacións utilizadas, as unidades dos

e resultados,  comproba  e  interpreta  as
solucións no contexto da situación, busca
outras formas de resolución, etc. CMCT,

g 3. 4. Estratexias e procedementos CAA, CCL

postos en práctica: facer un debuxo, 2.4.  Realiza  estimacións  e  elabora
unha táboa, un esquema da situación, conxecturas  sobre  os  resultados  dos
ensaio e erro razoado, operacións problemas a resolver, contrastando a súa

matemáticas adecuadas, etc. 3. Describir e analizar situacións validez e valorando a súa utilidade e

i de cambio, para atopar patróns, eficacia. CMCT, CAA
regularidades e leis 2.5.  Identifica  e  interpreta  datos  e
matemáticas, en contextos mensaxes de textos numéricos sinxelos

numéricos, xeométricos e da   vida   cotiá   (facturas,   folletos

funcionais, valorando a súa publicitarios, rebaixas?). CMCT, CAA

utilidade para facer predicións. 3.1. Identifica patróns, regularidades e

leis  matemáticas  en  situacións  de
4. Profundar en problemas cambio, en contextos numéricos,

resoltos, expondo pequenas xeométricos e funcionais. CMCT, CCL

5. Resultados obtidos. variacións nos datos, outras 3.2.   Realiza   predicións   sobre   os

preguntas, etc. resultados esperados,  utilizando os

6. Formulación de pequenas patróns e leis atopados, analizando a súa

investigacións en contextos idoneidade e os erros que se producen.

numéricos, xeo 5. Elaborar e presentar CMCT, CCL

pequenos informes sobre o 4.1. Profunda en problemas unha vez

desenvolvemento, resultados e resoltos,  analizando  a  coherencia  da

conclusións obtidas no proceso solución e buscando outras formas de

b de investigación. resolvelos. CMCT, CCL
6. Identificar e resolver 4.2. Expón novos problemas, a partir dun

e problemas da vida cotiá, resolto:  variando  os  datos,  propondo

adecuados ao seu nivel, novas   preguntas, conectándoo coa

g 7. 8. Achegamento ao método de establecendo conexións entre a realidade, buscando outros contextos,

traballo científico mediante o estudo realidade e as Matemáticas e etc. CMCT, CAA, CCL

i dalgunhas das súas características e a valorando a utilidade dos 5.1. Elabora informes sobre o proceso de
súa práctica en situacións sinxelas. coñecementos matemáticos investigación realizado, expondo as fases



9. 10. 11. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar 
as dificultades propias do 
traballo científico.

12. 13. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter información,

adecuados para a resolución de do mesmo, valorando os resultados e as
problemas. conclusións obtidas. CMCT, CAA, CCL

6.1. Practica o método científico, sendo
ordenado, organizado e sistemático.
CMCT, CCL, CAA

6.2. Planifica o proceso de traballo con
preguntas adecuadas: que quero
pescudar?, que teño?, que busco?, como
o podo facer?, non me equivoquei ao
facelo?, a solución é adecuada?. CMCT,

CAA, CCL

7. Coñecer algunhas 7.1.  Realiza   estimacións  sobre   os

características do método de resultados esperados e contrasta a súa

traballo científico en contextos validez, valorando os proles e os contras
de situacións problemáticas a do seu uso. CMCT
resolver. 8.1. Elabora  de  conxecturas  e busca
8. Planificar e controlar as fases argumentos que as validen ou as refuten,
de método de traballo científico en situacións a resolver, en contextos
en situacións adecuadas ao numéricos, xeométricos ou funcionais.
nivel. CMCT, CAA, CCL

9. Desenvolver  e cultivar as 9.1.  Desenvolve  e  mostra  actitudes
actitudes persoais inherentes adecuadas   para   o   traballo   en
ao quefacer matemático. Matemáticas: esforzo, perseveranza,

flexibilidade  e  aceptación  da  crítica

razoada. CMCT, CSIEE
9.2. Exponse a resolución de retos e
problemas  coa  precisión,  esmero  e
interese   adecuados   ao   seu   nivel
educativo e á dificultade da situación.
CMCT, CSIEE
9.3.  Distingue entre problemas e

exercicios   e   aplica   as   estratexias
adecuadas para cada caso. CMCT, CAA
9.4.   Habitúase   á   formulación   de
preguntas  e  á  procura  de  respostas
adecuadas,   tanto   no   estudo   dos
conceptos  como  na  resolución  de
problemas. CMCT, CAA, CCL
9.5. Desenvolve e aplica estratexias de
razoamento (clasificación,
recoñecemento  das  relacións,  uso  de
contraexemplos) para crear e investigar
conxecturas  e  construír  e  defender

10. Superar bloqueos e argumentos. CMCT, CAA

inseguridades ante a resolución 10.1. Toma decisións nos procesos de
de situacións descoñecidas. resolución de problemas valorando as

consecuencias das  mesmas  e a súa

11. Reflexionar   sobre   as   conveniencia  pola  súa  sinxeleza  e
decisións tomadas, utilidade. CMCT, CSIEE
aprendendo para situacións 11.1.  Reflexiona  sobre  os  problemas
similares futuras. resoltos e  os procesos desenvolvidos,

valorando as ideas craves, aprendendo
para  situacións  futuras  similares,  etc.

12. Utilizar os medios CMCT, CAA
tecnolóxicos de modo habitual 12.1.  Utiliza ferramentas  tecnolóxicas
no proceso de aprendizaxe, para a realización de cálculos numéricos,

buscando, analizando e para aprender e para resolver problemas.

seleccionando información CMCT, CAA,

relevante en Internet ou 12.2. Utilización da calculadora para a

noutras fontes, elaborando realización de cálculos numéricos, para

documentos propios,  facendo aprender  e  para  resolver  problemas.

exposicións e argumentacións CMCT, CSIEE



realizar cálculos numéricos, resolver dos mesmos.
problemas e presentar resultados. 13.  Seleccionar  e  utilizar  as 13.1.  Realiza  un  proxecto,  elabora  e
Integración das Tecnoloxías da ferramentas tecnolóxicas   e presenta un informe creando
Información e a Comunicación no estratexias para o cálculo, para documentos dixitais propios (texto,
proceso de aprendizaxe. coñecer os principios presentación, imaxe, vídeo, son,?),

matemáticos e resolver buscando, analizando e seleccionando a
problemas. información relevante, utilizando a

ferramenta tecnolóxica adecuada e
compartíndoo cos  seus compañeiros.
CMCT, CAA, CSIEE

OBXECTI CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
VOS

1.2. Números enteiros, decimais e 1.  Ler,  escribir  e  ordenar,
fraccións. utilizando razoamentos
A numeración romana. apropiados, distintos tipos de
Orde numérica. Utilización dos números (romanos, naturais,
números ordinais. enteiros, fraccións e decimais

b Comparación de números. até as centésimas).
Nome e grafía dos números de máis
de seis cifras.
Equivalencias entre os elementos do 2. Interpretar diferentes tipos
Sistema de Numeración Decimal: de números segundo  o seu
unidades, decenas, centenas, etc. valor,  en  situacións  da  vida

e O Sistema de Numeración Decimal: cotiá.
valor de posición das cifras.
O número decimal: décimas e
centésimas.
Concepto de fracción como relación
entre as partes e o todo.
Fraccións propias e impropias.

g Número mixto. 
Representación gráfica.

Fraccións equivalentes, redución 
de dúas ou máis fraccións a común
denominador.

Os números decimais: valor 
de posición.

Redondeo de números decimais ás 
décima, centésima ou milésima 
máis próxima.

Relación entre fracción e número 
decimal, aplicación á ordenación 
de fraccións.

Divisibilidade: múltiplos, 
divisores, números primos e 
números compostos.

Criterios de divisibilidade. 
Números positivos e negativos. 
Estimación de resultados. 
Comprobación de resultados

1.1.  Le  e  escribe  números  romanos
aplicando o coñecemento á comprensión
de datacións. CMCT, CCEC

2.1.  Utiliza  os  números  ordinais  en
contextos reais. CMCT, CAA

2.2.  Le,  escribe  e  ordena  en  textos
numéricos  e  da  vida  cotiá,  números
(  naturais  de  máis  de  seis  cifras,  enteiros,
fraccións e decimais até as centésimas, as

milésimas),  utilizando  razoamentos
apropiad  s  e  interpretando  o  valor  de
posición  e  cada  unha  das  súas  cifras.
CMCT, CAA, CCL

2.3.  Descompón,  compón e  redondea

números  naturais  e  decimais,
interpretando o valor de posición de cada
unha das súas cifras. CMCT, CAA, CCL

2.4.  Ordena  números  naturais,  enteiros,
decimais  e  fraccións  básicas  por
comparación,  representación  na  recta
numérica e transformación duns noutros.

CMCT



mediante estratexias aritméticas.
Redondeo de números naturais ás

b decenas, centenas e milleiros.
Ordenación de conxuntos de números
de distinto tipo.
Os números decimais: valor de
posición.
Redondeo de números decimais ás

e décima, centésima ou milésima máis
próxima.
Relación entre fracción e número
decimal, aplicación á ordenación de
fraccións.
Divisibilidade: múltiplos, divisores,
números primos e números

g compostos.
Criterios de divisibilidade.
3. 4. 5. 6. Operacións: Operacións

con números naturais: adición,
subtracción, multiplicación e división.

A multiplicación como suma de 
sumandos iguais e viceversa. As 
táboas de multiplicar.

Potencia como produto de factores
b iguais.

Cadrados e cubos. 
Potencias de base 10.

Identificación e uso dos 
termos propios da división. 
Propiedades das operacións e

e relacións entre elas utilizando 
números naturais. Operacións con
fraccións. Operacións con 
números decimais. 
Proporcionalidade directa.

A Regra de tres en situacións de 
proporcionalidade directa: lei do

g dobre, triplo, metade.

7. Porcentaxes e 
proporcionalidade: Expresión de 
partes utilizando porcentaxes.
Correspondencia entre fraccións

3. Realizar  operacións  e
cálculos numéricos sinxelos

mediante diferentes 3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a
procedementos, incluído o común denominador e calcula fraccións

cálculo mental, facendo equivalentes. CMCT
referencia implícita ás 3.2.  Redondea  números  decimais  á
propiedades das operacións, en décima,  centésima  ou  milésima  máis

situacións de resolución de próxima. CMCT
problemas. 3.3. Ordena fraccións aplicando a relación
4. Utilizar as propiedades das entre fracción e número decimal. CMCT
operacións, as estratexias 4.1.  Coñece  e  aplica  os  criterios  de
persoais e os diferentes divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10. CMCT
procedementos que se utilizan 4.2. Ordena conxuntos de números de
segundo a natureza do cálculo distinto tipo. CMCT, CAA
que   se   ha   de   realizar
(algoritmos escritos, cálculo
mental, tenteo, estimación, 5.1. Operar cos números coñecendo a
calculadora) xerarquía das operacións. CMCT
5. Utilizar os números enteiros, 5.2. Utiliza diferentes tipos de números
decimais, fraccionarios e as en contextos reais, establecendo
porcentaxes sinxelas para equivalencias entre eles, identificándoos
interpretar e intercambiar e  utilizándoos  como  operadores  na
información en contextos da interpretación   e   a   resolución   de
vida cotiá. problemas. CMCT, CAA, CCL

5.3. Estima e comproba resultados
mediante diferentes estratexias. CMCT

6.1.  Realiza  operacións  con  números
naturais:  suma,  resta,  multiplicación e

6. Operar cos números tendo división (divisor de varias cifras). CMCT
en  conta  a  xerarquía  das 6.2. Identifica e usa os termos propios da
operacións, aplicando as multiplicación e da división. CMCT, CCL
propiedades das mesmas, as 6.3.  Resolve  problemas  utilizando  a
estratexias persoais e os multiplicación para realizar recontos, en
diferentes procedementos que disposicións rectangulares nos que
se utilizan segundo a natureza intervén a lei do produto. CMCT, CAA

do cálculo que se ha de realizar 6.4. Calcula cadrados, cubos e potencias
(algoritmos escritos, cálculo de base 10. CMCT
mental, tenteo, estimación, 6.5. Aplica as propiedades das operacións
calculadora), decidindo sobre o e as relacións entre elas. CMCT
uso máis adecuado. 6.6. Realiza sumas e restas de fraccións co

mesmo e con distinto denominador e
calcula o produto dunha fracción por un

número. CMCT
6.7.  Realiza  operacións  con  números
decimais ata as milésimas. CMCT

6.8. Aplica a xerarquía das operacións e os
usos da paréntese. CMCT
6.9.   Realiza   operacións  e   cálculos
numéricos mediante diferentes
procedementos, incluídos o   cálculo
mental   e   a   calculadora,   facendo
referencia ás propiedades das
operacións, resolvendo problemas da
vida cotiá. CMCT
fraccións sinxelas, decimais e
porcentaxes.
7.1. Calcula porcentaxes dunha cantidade

7. Estima  e  redondea  o   aplicando  o  operador  decimal   ou
resultado dun cálculo fraccionario correspondente. CMCT



sinxelas, decimais e porcentaxes. valorando a resposta 7.2. Utiliza as porcentaxes para expresar
Aumentos e diminucións porcentuais. partes. CMCT, CCL
Proporcionalidade directa. 7.3. Establece a correspondencia entre
A Regra de tres en situacións de fraccións sinxelas, decimais e
proporcionalidade directa: lei do porcentaxes. CMCT
dobre, triplo, metade. 7.4.  Calcula  aumentos  e  diminucións
8. 9. Resolución de problemas da vida porcentuais. CMCT
cotiá. 7.5. Usa a regra de tres en situacións de
Calculo de tantos por cento en proporcionalidade directa: lei do dobre,
situacións reais. triplo, metade, para resolver problemas
Elaboración e uso de estratexias de da vida diaria. CMCT
cálculo mental. 7.6.  Resolve  problemas  da  vida  cotiá
Utilización da calculadora. utilizando porcentaxes e regra de tres en

situacións de proporcionalidade directa,
explicando  oralmente  e  por  escrito  o
significado dos datos, a situación exposta,
o proceso seguido e as solucións. CMCT,
CAA, CCL

8.1. Utiliza e automatiza algoritmos

estándar de suma, resta, multiplicación e
división con distintos tipos de números,

8. 9. Resolución de problemas da vida 8. Coñecer, utilizar e en  comprobación  de  resultados  en
cotiá. automatizar algoritmos contextos de resolución de problemas e
Cálculo: Utilización dos algoritmos estándar de suma,   resta, en situacións cotiás. CMCT

estándar de suma, resta, multiplicación e división con 8.2. Descompón de forma aditiva e de
multiplicación e división. distintos tipos de números, en forma  aditivo-multiplicativa,  números
Automatización dos algoritmos. comprobación de resultados en menores que un millón, atendendo ao

b Descomposición, de forma aditiva e contextos de resolución de valor de posición das súas cifras. CMCT
de forma aditivo-multiplicativa. problemas e en situacións da 8.3. Constrúe series numéricas,
Descomposición de números naturais vida cotiá. ascendentes e descendentes, de
atendendo ao valor de posición das cadencias 0,25 / 0,5 / 0,75 / 25 / 50 / 75 /
súas cifras. 100 / 250 / 1000 / 5000, partindo dun
Construción de series ascendentes e número apropiado. CMCT
descendentes.e 8.4. Descompón números naturais
Construción e memorización das atendendo ao valor de posición das súas

táboas de multiplicar. cifras. CMCT
Obtención dos primeiros múltiplos 8.5. Utiliza as táboas de multiplicar para
dun número dado. identificar múltiplos e divisores e para

Obtención de todos os divisores de realizar cálculo mental. CMCT
calquera número menor que 100. 8.6. Calcula os primeiros múltiplos dun

g Descomposición de números decimais número dado. CMCT
atendendo ao valor de posición das 8.7. Calcula todos os divisores de calquera
súas cifras. número menor que 100. CMCT
Elaboración e uso de estratexias de 8.8.   Descompón   números  decimais
cálculo mental. atendendo ao valor de posición das súas

Utilización da calculadora. cifras. CMCT
8.9. Calcula tantos por cento en situacións
reais. CMCT, CAA
8.10. Elabora e usa estratexias de cálculo
mental. CMCT, CAA
8.11. Estima e redondea o resultado dun
cálculo  sinxelo  valorando  a  resposta.
CMCT, CAA, CCL
8.12. Usa a  calculadora  aplicando as
regras do seu funcionamento, investigado
e resolvendo problemas. CMCT

9.1. Resolve problemas combinados cuxa
resolución requira realizar varias
operacións que impliquen dominio dos
contidos traballados, utilizando

9. Identificar, resolver estratexias heurísticas, de razoamento



problemas da vida cotiá,

adecuados ao seu nivel,

establecendo conexións entre a

realidade e as Matemáticas e
valorando a utilidade dos
coñecementos matemáticos

adecuados e reflexionando

sobre o proceso aplicado para a

resolución de problemas.

(clasificación,  recoñecemento  das
relacións,  uso  de  contraexemplos),
creando  conxecturas,  construíndo,
argumentando,  e  tomando  decisións,
valorando as consecuencias das mesmas
e  a  conveniencia  da  súa  utilización.
CMCT, CAA, CCL

9.2. Reflexiona sobre o proceso aplicado
á resolución de problemas: revisando as
operacións utilizadas, as unidades dos

resultados,  comprobando  e
interpretando as solucións  no contexto,
buscando outras formas de resolvelos.

CMCT, CAA, CCL

OBXECTI CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
VOS

1Elección da unidade máis axeitada

b para a expresión dunha medida. 
2Realización de medicións. 
3Estimación de lonxitudes, 
capacidades, masas e superficies 
de obxectos e espazos coñecidos.

e 4Comparación e ordenación de medidas 
dunha mesma magnitude.

5Desenvolvemento de estratexias 
para medir figuras de maneira 
exacta e aproximada.

g 6Comparación de superficies de 
figuras planas por superposición, 
descomposición e medición.

7Sumar e restar medidas de 
lonxitude, capacidade, 
masa, superficie e volume.

8.9Unidades de volume no Sistema 
Métrico Decimal. Equivalencias 
coas unidades de capacidade.

10 O sistema sesaxesimal. As 
unidades de medida de tempo e 
as súas relacións

11 O ángulo como unidade de 
medida dun ángulo. Medida 
de ángulos.

12Resolución de problemas de 
medida referidos a situacións da 
vida diaria.

1. Escoller os instrumentos de
medida  máis  pertinentes  en
cada caso, estimando a medida
de  magnitudes  de  lonxitude,
capacidade,  masa  e  tempo
facendo previsións razoables

2. Operar  con  diferentes
medidas. Sumar e restar

medidas  de  lonxitude,
capacidade, masa, superficie e
volume.

2.Coñecer,transformar, 
comparar ordenar e utilizar as 
unidades de medida máis 
usuais

3.Coñecer  o  sistema
sesaxesimal  para  realizar
cálculos con medidas de tempo
e con medidas angulares

4. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre 
a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos

1.1Estima lonxitudes, capacidades, masas,
superficies  e  volumes  de  obxectos  e
espazos coñecidos elixindo a unidade e os
instrumentos máis axeitados para medir e
expresar  unha  medida,  explicando  de
forma  oral  o  proceso  seguido  e  a
estratexia utilizada.

2.1  Identifica as  unidades  de volume do
Sistema  Métrico  Decimal  para  a  súa
aplicación  na  resolución  de  problemas.
CMCT

2.3  Establece  equivalencias  entre  as
medidas de capacidade e volume. CMCT

2.4  Transforma  medidas  e  expresa  en
forma complexa e incomplexa. CMCT

2.5  Realiza  operacións  con  medidas  de
lonxitude,  masa,  capacidade  e  volume
dando  o  resultado  na  unidade
determinada de antemán. CMCT

3.1 Realiza equivalencias e transformacións
entre horas, minutos e segundos.

3.2  Mide  ángulos  usando  instrumentos
convencionais.

4.1. Explica de forma oral e por escrito os
procesos  seguidos  e  as  estratexias
utilizadas  en  todos  os  procedementos
realizados. CMCT, CCL

4.2.  Resolve  problemas  de  medidas,
utilizando estratexias heurísticas, de



axeitados e reflexionando sobre razoamento (clasificación, recoñecemento
o  proceso  aplicado  para  a das  relacións,  uso  de  contraexemplos),
resolución de problemas creando conxecturas, construíndo,

argumentando,  e  tomando  decisións,
valorando as consecuencias das mesmas e
a conveniencia da súa utilización. CMCT,

CCL
4.3.  Reflexiona  sobre  o  proceso  de
resolución  de  problemas  de  medidas:
revisando  as  operacións  utilizadas,  as
unidades dos resultados, comprobando e
interpretando as solucións no contexto,
propoñendo outras formas de resolvelo.

CMCT, CCL

5.1. Traza unha figura plana simétrica 
doutra respecto dun eixo. CMCT

6. Identificar e resolver 6.1. Resolve problemas xeométricos, problemas da 
vida diaria, utilizando estratexias heurísticas, de

conectando a  realidade  e os   razoamento (clasificación,

conceptos xeométricos,   recoñecemento  das  relacións,  uso  de

reflexionando sobre o contraexemplos), creando conxecturas, 
procedemento aplicado para a construíndo, argumentando, e tomando

súa resolución decisións, valorando as consecuencias 
das mesmas e a conveniencia da súa

4.1. Calcula perímetro e área de prismas
e pirámides aplicando formúlalas. CMCT
4.2.  Calcula  o  volume  do  prisma  ,
pirámide,  cilindro  e  cono  utilizando  as
fórmulas. CMCT



OBXECTI CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
VOS

1. 2. 6. Sistema de coordenadas 1.  Recoñecer  os  eixos  de 1.1. Describe posicións e movementos
cartesianas. coordenadas no plano. por medio de coordenadas cartesianas.
Descrición de posicións e Representar pares ordenados CMCT, CCL
movementos. nun sistema cartesiano. 1.2. Realiza escalas e gráficas sinxelas,
A representación elemental do para facer representacións elementais no
espazo, escalas e gráficas sinxelas. 2. Interpretar unha espazo. CMCT, CAA
Formas espaciais: elementos, representación espacial 2.1. Interpreta unha representación
relacións e clasificación. realizada a partir dun sistema espacial (esbozo dun itinerario, planos de

b de referencia e de obxectos ou casas e maquetas) realizada a partir dun
situacións próximas. sistema de referencia e de obxectos ou

3. 6. Corpos xeométricos: elementos, situacións próximas. CMCT, CSIEE
relacións e clasificación.
Poliedros. 3. Recoñecer, describir os 3.1. Observa, manipula, recoñece,
Elementos básicos: vértices, caras e elementos básicos, clasificar identifica, describe e debuxa, poliedros,

e arestas. segundo  diversos  criterios e prismas e pirámides e os seus elementos
Tipos de poliedros. reproducir corpos xeométricos básicos: vértices, caras e arestas. CMCT,
Corpos redondos: cono, cilindro e aplicando os coñecementos á CCL
esfera. comprensión e interpretación 3.2. Observa, manipula, recoñece,

da contorna identifica,  describe  e  debuxa,  corpos
4. 6. Cálculo de áreas e volumes de: redondos: cono, cilindro e esfera e os
prisma, pirámide, cilindro e cono 4.   Aplicar   e   utilizar   as seus elementos básicos. CMCT, CSIEE

g expresións matemáticas  para 3.3. Utiliza instrumentos de debuxo e
5. 6. Regularidades e simetrías. calcular áreas e volumes. medios tecnolóxicos para a construción e

exploración de formas xeométricas.
5.  Iniciarse  no  concepto  de CMCT
simetría en figuras regulares.



utilización. CMCT, CAA, CCL, CSIEE

6.2. Reflexiona sobre o proceso de

resolución  de  problemas  xeométricos:
revisando  as  operacións  utilizadas,  as
unidades dos resultados, comprobando e

interpretando as solucións no contexto,
propoñendo outras formas de resolvelo.

CMCT, CAA, CCL
6.3. Utiliza a terminoloxía propia dos
contidos xeométricos traballados, para
comprender e emitir información e na
resolución de problemas. CMCT, CCL

OBXECTI CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
VOS

1.2. Gráficos e parámetros 1.  Recoller  e  rexistrar  unha

estatísticos. información cuantificable,
Recollida e clasificación de datos utilizando algúns recursos
cualitativos e cuantitativos. sinxelos de representación

b Construción de táboas de frecuencias. gráfica: táboas de datos, bloques
Iniciación intuitiva ás medidas de de  barras,  diagramas  lineais...
centralización: a media aritmética e a comunicando a información
moda. 2.Realizar,  ler  e  interpretar.
Interpretación de gráficos sinxelos: representacións gráficas dun
diagramas de barras, poligonais e conxunto de datos relativos á

e sectoriais. contorna inmediata.
Análise das informacións que se
presentan mediante gráficos
estatísticos.
3. 4. Carácter aleatorio dalgunhas

g experiencias. 3. Observar, facer estimacións e
Iniciación intuitiva ao cálculo da constatar que hai sucesos
probabilidade dun suceso imposibles, posibles ou seguros,

ou que se repiten.
4. Identificar, e resolver

problemas da vida diaria,
conectando  a  realidade  e  os
conceptos estatísticos e de
probabilidade, valorando a
utilidade dos coñecementos
matemáticos adecuados e
reflexionando sobre o proceso
aplicado para  a resolución de
problemas.

1.1. Identifica datos cualitativos e 
cuantitativos en situacións 
familiares. CMCT

1.2. Recolle e clasifica datos cualitativos e
cuantitativos, de situacións da súa 
contorna, construíndo táboas de 
frecuencias absolutas. CMCT, CAA

2.1. Aplica de forma intuitiva a 
situacións familiares, as medidas de 
centralización: a media aritmética, e 
a moda. CMCT

2.2. Interpreta e realiza gráficos 
sinxelos: diagramas de barras, 
poligonais e sectoriais, con datos 
obtidos de situacións da súa 
contorna próxima. CMCT

2.3. Analiza as informacións que se
presentan mediante gráficos 
estatísticos. CMCT, CSIEE, CCL

4.1. Resolve problemas que impliquen
dominio dos contidos de estatística e
probabilidade. CMCT

4.2. Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas: revisando as 
operacións utilizadas, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto,
propoñendo outras formas de 
resolvelo. CMCT



1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema de Matemáticas ou en 
contextos da realidade. CMCT, CCL
2.1. Analiza e comprende do enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do problema). CMCT, CAA

2.4. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas a resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e eficacia. CMCT, CAA

5.1. Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expondo as fases do mesmo, valorando os resultados e 
as conclusións obtidas. CMCT, CAA, CCL

6.2. Planifica o proceso de traballo con preguntas adecuadas: que quero pescudar?, que teño?, que busco?, como o podo 
facer?, non me equivoquei ao facelo?, a solución é adecuada?. CMCT, CAA, CCL

9.1. Desenvolve e mostra actitudes adecuadas para o traballo en Matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada. CMCT, CSIEE

10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas valorando as consecuencias das mesmas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. CMCT, CSIEE

11.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando as ideas craves, aprendendo para 
situacións futuras similares, etc. CMCT, CAA

2.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais de máis de seis cifras, enteiros, fraccións e
decimais até as centésimas, as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada
unha das súas cifras. CMCT, CAA, CCL

2.3. Descompón, compón e redondea números naturais e decimais, interpretando o valor de posición de cada unha das 
súas cifras. CMCT, CAA, CCL

2.4. Ordena números naturais, enteiros, decimais e fraccións básicas por comparación, representación na recta numérica 
e transformación duns noutros. CMCT
3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes. CMCT
3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima. CMCT
3.3. Ordena fraccións aplicando a relación entre fracción e número decimal. CMCT
5.1. Operar cos números coñecendo a xerarquía das operacións. CMCT
6.1. Realiza operacións con números naturais: suma, resta, multiplicación e división (divisor de varias cifras). CMCT
6.4. Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10. CMCT

6.6. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo e con distinto denominador e calcula o produto dunha fracción por un 
número. CMCT
6.7. Realiza operacións con números decimais ata as milésimas. CMCT
6.8. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese. CMCT

8.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa, números menores que un millón, atendendo ao 
valor de posición das súas cifras. CMCT
8.4. Descompón números naturais atendendo ao valor de posición das súas cifras. CMCT
8.5. Utiliza as táboas de multiplicar para identificar múltiplos e divisores e para realizar cálculo mental. CMCT
8.6. Calcula os primeiros múltiplos dun número dado. CMCT
8.7. Calcula todos os divisores de calquera número menor que 100. CMCT
8.8. Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das súas cifras. CMCT
8.9. Calcula tantos por cento en situacións reais. CMCT, CAA
8.10. Elabora e usa estratexias de cálculo mental. CMCT, CAA

9.1. Resolve problemas combinados cuxa resolución requira realizar varias operacións que impliquen dominio dos contidos
traballados,  utilizando  estratexias  heurísticas,  de  razoamento  (clasificación,  recoñecemento  das  relacións,  uso  de
contraexemplos), creando conxecturas, construíndo, argumentando, e tomando decisións, valorando as consecuencias das
mesmas e a conveniencia da súa utilización. CMCT, CAA, CCL

9.2.  Reflexiona  sobre  o  proceso  aplicado  á  resolución  de  problemas:  revisando  as  operacións  utilizadas,  as  unidades  dos
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto, buscando outras formas de resolvelos. CMCT, CAA, CCL 2.1
Identifica as unidades de volume do Sistema Métrico Decimal para a súa aplicación na resolución de problemas. CMCT

2.5 Realiza operacións con medidas de lonxitude, masa, capacidade e volume dando o resultado na unidade determinada
de antemán. CMCT
3.1Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos.
3.2Mide ángulos usando instrumentos convencionais.

4.2. Resolve problemas de medidas, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das
relacións, uso de contraexemplos), creando conxecturas, construíndo, argumentando, e tomando decisións, valorando as
consecuencias das mesmas e a conveniencia da súa utilización. CMCT, CCL

4.3. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas de medidas: revisando as operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto, propoñendo outras formas de resolvelo. CMCT, CCL

2.1. Interpreta unha representación espacial (esbozo dun itinerario, planos de casas e maquetas) realizada a partir dun 
sistema de referencia e de obxectos ou situacións próximas. CMCT, CSIEE

3.1. Observa, manipula, recoñece, identifica, describe e debuxa, poliedros, prismas e pirámides e os seus elementos básicos:

vértices, caras e arestas. CMCT, CCL
3.2. Observa, manipula, recoñece, identifica, describe e debuxa, corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os seus elementos



básicos. CMCT, CSIEE
4.1. Calcula perímetro e área de prismas e pirámides aplicando formúlalas. CMCT
4.2. Calcula o volume do prisma, pirámide, cilindro e cono utilizando as fórmulas. CMCT

6.1. Resolve problemas xeométricos, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das
relacións, uso de contraexemplos), creando conxecturas, construíndo, argumentando, e tomando decisións, valorando as
consecuencias das mesmas e a conveniencia da súa utilización. CMCT, CAA, CCL, CSIEE

6.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas xeométricos: revisando as operacións utilizadas, as unidades
dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto, propoñendo outras formas de resolvelo. CMCT,
CAA, CCL

1.2. Recolle e clasifica datos cualitativos e cuantitativos, de situacións da súa contorna, construíndo táboas de 
frecuencias absolutas. CMCT, CAA
2.1. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares, as medidas de centralización: a media aritmética, e a moda. CMCT

2.2. Interpreta e realiza gráficos sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións 
da súa contorna próxima. CMCT
2.3. Analiza as informacións que se presentan mediante gráficos estatísticos. CMCT, CSIEE, CCL

Tendo en conta as orientacións metodolóxicas, as actividades de ensino aprendizaxe que se levarán a cabo para
acadar o desenvolvemento axeitado das competencias básicas e os obxectivos de etapa estruturaranse en unidades
didácticas que deberán detallarse na Programación de Actividades e Tarefas que o profesorado deberá achegar á
xefatura de Estudios segundo o establecido na Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados
aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e
dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado
estableceranse  medidas  de  reforzo  educativo.  Estas  medidas  adoptaranse  en  calquera  momento  do  curso,  tan
pronto  como  se  detecten  as  dificultades,  e  estarán  dirixidas  a  garantir  a  adquisición  das  competencias
imprescindibles para continuar o proceso educativo.
As medidas de reforzo serán programadas e aplicadas polo profesorado da área e polo profesorado de apoio ou
especialista de PT, de ser o caso.
Medidas de apoio e reforzo educativo

Ao abeiro do establecido nos artigos 9.1 e 9.6 do Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, na etapa da Educación
Primaria poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención personalizada, na prevención
das dificultades  de aprendizaxe,  así  como na posta  en práctica  de mecanismos de reforzo  tan pronto  como se
detecten estas dificultades, os cales poderán ser tanto organizativos como curriculares.

Para  iso  estableceranse  mecanismos  de  reforzo,  organizativos  ou  curriculares,  tan  pronto  como  se  detecten
dificultades de aprendizaxe. Entre estas medidas poderanse considerar o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos
flexibles ou as adaptacións do currículo.

· A ampliación de horas lectivas.
· Os agrupamentos flexibles.

· A realización de apoios, preferentemente dentro da aula, dirixidos á prevención de dificultades de 
aprendizaxe.

· A realización de medidas de enriquecemento curricular.
· reforzo educativo, nas áreas e alumnado que se determine, por parte doutro profesor.
· reforzo educativo, fóra do horario lectivo, das áreas e alumnos que se determinen.

· reforzo educativo por parte doutro mestre das áreas que se determine de alumnos con dificultades 
específicas de aprendizaxe.

· desdobramento dun grupo de alumnos nunha ou varias áreas.
· Creación de agrupamentos de reforzo nas aulas virtuales de EVA E-Dixgal. Mediante as cales colgaranse interactivos

e actividades para ir reforzando a aqueles alumnos/as que o vaian necesitando.

A temporalización das Unidades didácticas  deberán detallarse  na Programación  de Actividades e  Tarefas  que o
profesorado deberá achegar á xefatura de Estudios segundo o establecido na Orde do 22 de xullo de 1997 pola que
se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios
de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.



1º TRIMESTRE

Numeración  no  sistema  decimal.  Numeración

romana.  Descomposición  de  números  naturais.

Operacións.  Relación  entre  a  suma  e  a  resta.

Relación entre a multiplicación e a división.

Divisións  equivalentes.  Operacións

combinadas. Xerarquía das operacións

Cadrado  e  cubo  dun  número.  Potencia  dun

número.  Potencias de 10. Escritura abreviada

de  números  grandes.  Descomposición

polinómica. Raíz cadrada.

Múltiplos e divisores dun número. Relación entre

múltiplos  e  divisores.  Cálculo  dos  divisores  dun

número.  Mínimo  común  múltiplo  de  dous/tres

números.  Máximo  común  divisor  de  dous

números.  Criterios  de  divisibilidade.  Números

primos e números compostos. Descomposición en

factores primos.

Números  decimais.  Representación  de

decimais na recta numérica. Valor de posición

das cifras  dun número decimal.  Comparación

de  números  decimais.  Aproximación  e

redondeo.

Escritura  de  números  decimais.  Operacións

con  números  decimais.  Suma  e  resta  de

números decimais. Multiplicación de números

decimais.  Multiplicación  e  división  pola

unidade seguida de ceros. División de números

decimais e naturais.

Resolución de problemas.

2º TRIMESTRE

División  de  dous  números  naturais  con

cociente  decimal.  División  de natural  entre

decimal. División entre decimais.

Fraccións  e  números  mixtos.  Fraccións  e

números  decimais.  Fraccións  na  recta

numérica.  Obtención  de  fraccións

equivalentes.  Fracción irredutible. Redución

a  común  denominador.  Comparación  ,

ordenación de fraccións.

Fracción  dun  número.  Suma  e  resta  de

fraccións. Multiplicación dunha fracción por

un  número  natural.  Multiplicación  de

fraccións. Divisións de fraccións. Operacións

combinadas.

Magnitudes  proporcionais.  Redución  á

unidade.  Regra  de  tres.  Porcentaxes.

Relación das porcentaxes cos decimais e as

fraccións.  Cálculo  de  tantos  por  cento.

Descontos e incrementos.

Números enteiros. Números enteiros na 

recta numérica. Comparación de números 

enteiros. Números opostos. Suma e resta 

de números enteiros.

Sistema de coordenadas cartesianas. Planos

e mapas.

Resolución de problemas

3º TRIMESTRE

Medidas de masa, lonxitude e superficie. 

Cambios. Unidades no sistema métrico decimal. 

Unidades agrarias. Unidades de información. 

Capacidade. Unidades de capacidade. Volume. 

Unidades de volume. Relación entre volume e 

capacidade. Cambios de unidades. Operacións con

unidades de medida.

Expresión  complexa  e  incomplexa  de medidas

de  tempo.  Sumas  e  restas  con  medidas  de

tempo.

Unidades  de  medida  de  ángulos.  Expresión

complexa  e  incomplexa  de  medidas  de

angulares.  Sumas  e  restas  con  medidas

angulares. Ángulos complementarios e ángulos

suplementarios.

Áreas  de  polígonos:  rectángulo,  cadrado,

romboide,  triángulo,  rombo  e  trapecio.  Área

dun  polígono  regular.  Posicións  relativas  de

rectas  e  circunferencias.  Lonxitude  da

circunferencia.  Área  do  círculo.  Figuras

semellantes. Razón de semellanza

Formas  espaciais:  os  corpos  xeométricos.

Volumes do cubo e do ortoedro.  Elementos e

volumes do prisma, da pirámide, do cilindro, do

cono e da esfera.

Tipos de variables: cualitativas e cuantitativas.

Frecuencia  absoluta  e  relativa.  Media

aritmética, mediana, moda e rango. Gráficos de

liñas e de sectores.  Experimentos aleatorios  e

probabilidade.  Resultados  posibles.  Cálculo de

probabilidades

Resolución de problemas

Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas
avaliacións continua e final das distintas disciplinas serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe
avaliables.

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no
conxunto das áreas.

Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás 
necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Co fin de garantir o dereito dos alumnos e das alumnas a que o seu rendemento sexa valorado conforme criterios de
plena obxectividade, o centro fará públicos e comunicarase ás familias os criterios de avaliación, os estándares de
aprendizaxe avaliables, as estratexias e os instrumentos de avaliación, así como os criterios de promoción.

Os centros docentes realizarán unha avaliación individualizada a todos/as os/as alumnos/as ao rematar o terceiro
curso de educación primaria, segundo dispoña a Administración educativa, na que se comprobará o grao de dominio
das destrezas, as capacidades e as habilidades en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de
problemas  en  relación  co  grao  de  adquisición  da  competencia  en  comunicación  lingüística  e  da  competencia
matemática.

De resultar desfavorable esta avaliación, o equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias



máis axeitadas. Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan 
superar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo. A avaliación 
concíbese e practícase da seguinte maneira:

Continua e global,  xa que atende á aprendizaxe como proceso,  contrastando os diversos momentos ou fases,  e
ademais, tendo en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O proceso de avaliación é un
proceso poliédrico, que ten que abarcar diversos referentes e puntos de vista:

Avaliación inicial. Proporciona datos acerca do punto de partida de cada alumno, proporcionando unha primeira
fonte de información sobre os coñecementos previos  e características persoais,  que permiten unha atención ás
diferenzas e unha metodoloxía adecuada. A principios de cada curso cada profesor titor deberá reunirse co titor
anterior do grupo para recibir información sobre os alumnos do seu grupo.

Ao comezo de cada curso,  a persoa titora realizará unha avaliación inicial  coa finalidade de adecuar as ensinanzas ao
alumnado e facilitar a progresión satisfactoria no seu proceso de aprendizaxe, incidindo na obtención de información sobre
o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Esta avaliación incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou
curso anterior correspondentes ao seu alumnado e completarase coa información obtida das familias.

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo
nas programacións de aula, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación que consideren
oportunas para cada alumna ou alumno.

Avaliación formativa. Concédelle importancia á evolución ao longo do proceso, conferindo unha visión das 
dificultades e dos progresos de cada caso.

Avaliación sumativa. Establece os resultados ao remate do proceso total de aprendizaxe en cada período formativo 
e a consecución dos obxectivos.
Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e particularidades.

Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a flexibilidade na aplicación dos 
criterios de avaliación que se seleccionan.

Cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada situación particular e se avalían de 
forma equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento do alumno, non só os de carácter cognitivo.

Orientadora, dado que lle proporciona ao alumno ou á alumna a información precisa para mellorar a súa 
aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas.

Criterios e instrumentos de cualificación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS

6.º

Valoración dos contidos e Realización de probas orais e probas escritas.
competencias adquiridas ou 60% Rexistro de resultados da avaliación continua.
desenvolvidas.

Valoración do traballo: Caderno
Realización adecuada do Rexistro de actividades da clase
traballo 20% Rexistro de organización de materiais
Organización dos materiais Murais e outros traballos TICs.
Presentación do caderno Traballos en grupo

Presentacións
Valoración de actitudes: Rexistro de entrega de deberes no tempo

Escoita e atención 20% Puntuación de corrección dos deberes
Participación Rexistro de participación
Esforzo, iniciativa Rexistro de actitude na aula
Colaboración

Desenvolvemento do proceso de avaliación.



As  sesións  de  avaliación  serán  coordinadas  pola  persoa  titora  do grupo  e  nelas  participará  o  profesorado  que
imparte  docencia  no grupo e poderá  contar  co  asesoramento do departamento de orientación.  Valoraranse  as
aprendizaxes acadadas por cada alumna e cada alumno, o grao de desenvolvemento das competencias básicas e, se
é o caso, as medidas adoptadas ou que se deben adoptar.

No proceso de avaliación continua, a cualificación das áreas será decidida pola mestra ou mestre que as imparta. Na
área de educación artística, a cualificación será decidida tendo en conta o progreso do alumnado no conxunto da
área. Ao longo de cada un dos cursos realizaranse para cada grupo de alumnos e alumnas, polo menos, tres sesións
de avaliación que serán presididas pola persoa titora,  que recollerá  en acta o desenvolvemento das sesións,  as
cualificacións nas distintas áreas, o grao de desenvolvemento das competencias básicas e as decisións e os acordos
acadados, tanto referidas ao grupo como a cada alumna e alumno.
Avaliación da práctica docente:Os mestres e as mestras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os
procesos de ensino e a súa propia práctica docente.
Os aspectos aos que atenderá son os seguintes:

· Organización e coordinación do equipo.
· Planificación das tarefas.
· Desenvolvemento da programación didáctica.

· Participación.  Ambiente  de  traballo  e  participación.  Clima  de  consenso  e  aprobación  de  acordos.
Implicación dos membros. Proceso de integración no traballo. Relación e implicación dos pais. Relación
entre os alumnos, e entre os alumnos e os profesores.

· Contraste de resultados das aprendizaxes dos alumnos e alumnas.

· Memorias de fin de curso
· Intercambios orais: entrevista con alumnos, entrevistas e/ou reunións con pais/nais.

Promoción de curso.

O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que
correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias
correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou
recuperación  e  apoio,  que  será  organizado  polos  centros  docentes  de  acordo  co  que  estableza  a  consellería
competente en materia educativa.

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas 
ordinarias de reforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do/da alumno/a.

O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente 
en consideración a información e o criterio do profesorado titor.

Atenderase especialmente aos resultados das avaliacións individualizadas de terceiro curso de educación 
primaria. Programación de actividades de reforzo para o alumnado que promocionen sen superar todas as áreas.

O profesor/a de área que acolla a un alumno procedente do curso anterior sen superar algunha das áreas do currículo
deberá realizar, co apoio do Departamento de Orientación, un programa de reforzo que recolla os seguintes aspectos:

- Obxectivos non acadados no curso anterior.
- Criterios de avaliación para valorar cando se acadan os obxectivos do curso anterior.

Trimestralmente farase unha avaliación da evolución do alumno e dos axustes introducidos no programa de reforzo. 
Cando o alumno/a acade os obxectivos do curso anterior, o profesor/a da área correspondente elaborará un informe 
para achegar ao profesorado titor na xunta de avaliación seguinte.
Información da avaliación.

Finalizada cada unha das sesións de avaliación, as nais/pais ou persoas titoras legais do alumnado serán informados
dos seus resultados, da evolución académica dos seus fillos e fillas, así como das decisións adoptadas para o reforzo
e/ou recuperación, se fose o caso.

É función dos/das titores/as informar regularmente os pais, as nais ou os/as titores/as legais do seu alumnado sobre
o proceso educativo dos seus fillos e das súas fillas. Esta información realizarase cunha periodicidade trimestral e
recollerá  as cualificacións obtidas  en cada área,  así  como a información  relativa  ao seu proceso de integración
socioeducativa do/da alumno/a.

Será competencia da persoa titora proporcionar esta información, segundo o modelo de boletín informativo 
existente no programa de xestión académica da Consellería: XADE.
Documentos oficiais de avaliación.

Os documentos oficiais de avaliación son o expediente académico, as actas de avaliación, os documentos de 
avaliación final de etapa e de terceiro curso de educación primaria, o informe indicativo do nivel obtido na avaliación
final de etapa, o historial académico e, de ser o caso, o informe persoal por traslado.

Os documentos oficiais de avaliación serán visados pola dirección do centro e levarán as sinaturas autógrafas das
persoas que corresponda en cada caso. Ao carón constará o nome e os apelidos de quen asina, así como a referencia
ao cargo ou á atribución docente.

O historial académico e, de ser o caso, o informe persoal por traslado, considéranse documentos básicos para 
garantir a mobilidade do alumnado por todo o territorio nacional.

Os resultados da avaliación expresaranse nos termos de Insuficiente (IN) para as cualificacións negativas, Suficiente (SU),
Ben (BE), Notable (NT) ou Sobresaliente (SB) para as cualificacións positivas. A estes termos achegaráselles unha



cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un a dez, coas seguintes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4.
Suficiente: 5.
Ben: 6.
Notable: 7 ou 8.
Sobresaliente: 9 ou 10. (Mención honorífica, alumnado de 6º de EP)

As actas de avaliación estenderanse para cada un dos cursos e pecharanse ao remate do período lectivo ordinario.
Abranguerán a relación nominal do alumnado que compón o grupo xunto cos resultados da avaliación das áreas e as
decisións sobre promoción e permanencia. As actas de avaliación serán asinadas polo titor ou a titora do grupo e
levarán o visto e prace da dirección do centro.

O informe persoal por traslado conterá os resultados das avaliacións que se realizaran, a aplicación, de ser o caso, de
medidas curriculares e organizativas, e todas aquelas observacións que se consideren oportunas acerca do progreso
xeral do alumno ou da alumna.

Nesta  etapa  poñerase  especial  énfase  na  atención  á  diversidade  do alumnado,  na  atención  individualizada,  na
prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se
detecten estas dificultades.

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro
dos obxectivos e das competencias clave. Neste sentido prestarase atención ao desenvolvemento de metodoloxías
que permitan integrar os elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas
coa resolución de problemas en contextos da vida real.

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os
seus distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o
traballo colaborativo e en equipo.

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia
o desenvolvemento de estratexias  de comprensión de lectura de calquera tipo de textos e imaxes,  en calquera
soporte e formato. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade dos/das alumnos/as,
entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as eles/as e mais unha atención personalizada
en función das necesidades de cadaquén.

Prestaráselle especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e das alumnas, á realización
de diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar.

Os  mecanismos  de  reforzo  que  deberán  poñerse  en  práctica  tan  pronto  como  se  detecten  dificultades  de
aprendizaxe poderán ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio
no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo.

Para  unha  adquisición  eficaz  das  competencias  e  a  súa  integración  efectiva  no  currículo,  deberán  deseñarse
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de
máis dunha competencia ao mesmo tempo.
Principios metodolóxicos:

· Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado (avaliación inicial efectuada polo profesorado titor ou 
polo profesorado da materia)

· Analizar os esquemas previos de coñecemento.
 Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos.

· Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas.
· Favorecer a aprendizaxe autónoma e o emprendemento.
· Potenciar a actividade tanto individualmente como en grupos.
· Partir da avaliación inicial, específica e global.
· Motivar axeitadamente.
 Potenciar o contacto escola-familia como marco afectivo-efectivo de relacións.

· Manter a coordinación desde a acción titorial

Agrupamento do alumnado

O agrupamento do alumnado é unha esixencia da diversidade e un indicador da autonomía do centro e ten como
finalidade garantir que todos os alumnos e alumnas aprendan e acaden os obxectivos educativos e competencias
marcados.

A diversidade de agrupamentos proporciona unha mellor explotación das actividades escolares e constitúe un 
instrumento de adecuación metodolóxica ás necesidades dos alumnos e alumnas.

Os criterios de distribución do alumnado por aulas están recollidos no documento que regula as NOFC, baséanse nos
seguintes principios:

Equilibrio entre nenos e nenas, heteroxeneidade, distribución equilibrada do alumnado con necesidades educativas 
específicas.
Segundo as características e necesidades do alumnado, e segundo a natureza disciplinar da actividade ou área,
os tipos de agrupamentos
máis empregados son:

· Aula.



· Gran grupo.
· Pequeno grupo.
· Equipos de traballo cooperativo.
· Grupos de actividade.
· Traballo individual

Organización dos espazos
Desde unha perspectiva de etapa, o contido das  decisións relativas á organización do espazo pode referirse a:

· Espazos propios do grupo (aula). Cada titor organizará o espazo na súa aula para o desenvolvemento da 
actividade lectiva.

· Espazos compartidos polos alumnos. Os alumnos e alumnas de Primaria comparten espazos con alumnos
doutras etapas educativas dentro do centro e, así mesmo, utilizan habitualmente outros espazos, tanto
interiores do centro educativo como exteriores. Algúns destes espazos son os seguintes:

o   Biblioteca.

o Aula de informática. 
o Aula de música.

o Aula de inglés. 
o Ximnasio.

o   Polideportivo.
o   Corredores e outros espazos comúns
o Comedor

En función do momento e da necesidade, os alumnos poderanse dispoñer de distintos modos:
· Grandes grupos
· Pequenos grupos
· Parellas
· Individualmente

En multitude de casos e dada a metodoloxía proposta será unha boa opción colocar as mesas en grupos de catro
alumnos enfrontados dous a dous. En cada grupo situarase a un alumno que lle poida axudar a outro que o precise
(sentados en diagonal), e a dous de nivel intermedio. Desta forma, cando traballen en parellas, a diferenza de nivel
entre eles non será tan grande, e ao traballar en grupo haberá alumnos de todos os niveis.

A flexibilidade da organización das mesas deberíanos permitir que en ocasións, simplemente con xiralas, os nenos
puidesen estar colocados en parellas mirando no mesmo sentido.
Organización dos tempos
As previsións de traballo na aula e no centro escolar deben axustarse realmente ao tempo dispoñible. É

necesario realizar unha temporalización  que  inclúa a  elaboración  dun  horario xeral,  co  correspondente
desenvolvemento das áreas, e dun horario de actividade docente, no que se terán en conta as restantes actividades
organizativas do centro.
Organización das sesións:

A metodoloxía proposta no noso proxecto parte da necesidade do establecemento de tres momentos temporais
diferenciados dentro de cada sesión didáctica.

Fase de activación: está orientada a captar a atención do alumno e que a través de distintas propostas se prepare 
para a aprendizaxe do contido correspondente.

Fase de dinamización: é o momento principal da sesión en que se produce a interactuación entre alumno-alumno,
alumno-profesor.
Fase de reflexión: a sesión remata coa procura da vinculación entre o contido traballado e a realidade.

Os materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar en cada unha das unidades didácticas deberán detallarse na
Programación  de  Actividades  e  Tarefas  que  o  profesorado  deberá  achegar  á  xefatura  de  Estudios  segundo  o
establecido  na  Orde  do  22  de  xullo  de  1997  pola  que  se  regulan  determinados  aspectos  de  organización  e
funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación
infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

A determinación dos libros de texto a empregar, de ser o caso, aterase ao procedemento e período de vixencia que a
normativa establece.

A continuación faremos referencia aos recursos empregados como medio para canalizar a acción docente durante o
curso escolar.

· Uso das TIC de maneira habitual. EVA-Edixgal

-  Ferramentas  do  menú  aplicativo  de  software  libre.  Aquí  empregaremos  o  paquete  de  libreoffice  para  realizar  as

presentacións de traballos, así coma láminas.

Edición de video con Openshot. Faranse exposición dos contidos para continuar co método científico e poder expoñer as

informacións e conclusións as que chegan e difundilas editando videos.

Tamén dispoñen de aplicativos para reforzar o estudio, como consulta de mapas interactivos, diccionarios etc..



As medidas xerais para a axeitada atención á diversidade recóllense nos seguintes documentos do centro:
· Plan de acción Titorial
· Plan de Orientación.

· Plan de acollida do alumnado procedente do 
estranxeiro As medidas concrétanse en

· Adaptacións Curriculares Individuais.
· Medidas de reforzo e apoio en materias instrumentais.
· Plan de reforzo do alumnado repetidor.

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, traballaranse en todas as 
disciplinas os seguintes elementos con carácter transversal:

· A comprensión lectora
· A expresión oral e escrita
· A comunicación audiovisual
· As tecnoloxías da información e da comunicación
· O emprendemento
· A educación cívica e constitucional

· Fomentarase a calidade, a equidade e a inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de
oportunidades e non-discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas
metodolóxicas, adaptacións curriculares, accesibilidade universal, atención á diversidade e todas aquelas
medidas que sexan necesarias para conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a unha
educación de calidade en igualdade de oportunidades.

· Promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e
a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

· Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida
persoal,  familiar  e  social,  así  como  dos  valores  que  sustentan  a  liberdade,  a  xustiza,  a  igualdade,  o
pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia
terrorista, a pluralidade, o respecto polo estado de dereito, o respecto e a consideración polas vítimas do
terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

· A prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera xeito de violencia, racismo ou
xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse os comportamentos, os
estereotipos e os contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da orientación
sexual  ou  da  identidade  de  xénero,  favorecendo  a  visibilidade  da  realidade  homosexual,  bisexual,
transexual, transxénero e intersexual.

· O desenvolvemento sustentable do ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de
risco derivadas da utilización das tecnoloxías da información e da comunicación, así como a protección
ante urxencias e catástrofes, o desenvolvemento e o afianzamento do espírito emprendedor.

· Fomentaranse  as  medidas para que o  alumnado participe en actividades que  lle  permitan  afianzar  o
espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a
iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.

· No ámbito da educación e da seguridade viaria promoveranse accións para a mellora da convivencia e a
prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como
usuario/a das vías, en calidade de peón, viaxeiro/a e condutor/ora de bicicletas, e respecte as normas e os
sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía
con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.



La enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la Educación Primaria
tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus
vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüísti ca y literaria. Debe también aportarle las herramientas y
los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa
de  la  vida  familiar,  social  y  profesional.  Esos  conocimientos  son  los  que  articulan  los  procesos  de
comprensión  y  expresión  oral,  por  un  lado,  y  de  comprensión  y  expresión  escrita,  por  otro.  La
estructuración del pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad
de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrume nto de aprendizaje.
Los elementos  curriculares  de Lengua Castellana  y  Literatura  se  vinculan  de forma creciente  en  las
distintas etapas y suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio
de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula en los
currículos de las distintas etapas alrededor de un eje, que es el uso social de la lengua en diferentes
ámbitos: pri vados y públicos, familiares y escolares.

El eje del currículo de esta área persigue el objet ivo de crear ciudadanos conscientes e interesados en el
desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa,  capaces de interactuar  satisfactoriamente en
todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su v ida.
Bloques de contenido
El área de Lengua Castellana y Literatura en la Edu cación Primaria tiene como finalidad el desarrollo de
las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuc har, hablar, leer y escribir, de forma integrada. La
adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura de distintas
clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe
organizarse en torno a saberes disciplinares estancos y descontextualizados que prolongan la separación
entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua, o entre la reflexión literaria y el placer de leer, sino que
deben ajustarse a la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es
capaz de buscar información de manera inmediata a través de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
La organización en bloques de contenido no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino
que responde a las destrezas básicas que debe m anejar un alumno para ampliar progresivamente su
capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria.
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. 
Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de
esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las 
situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su 
vida. Con el Bloque 1, Comunicación oral: hablar y escuchar, se busca que el alumnado vaya adquiriendo 
las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez 
más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, escuchar de forma activa e interpretar de 
manera correcta las ideas de los demás. Las propues tas metodológicas de este bloque van dirigidas a 
mejorar la gestión de las relaciones sociales a través del diálogo y a perfeccionar la planificación, 
exposición y argumentación de los propios discursos orales. Se ha integrado la autoevaluación en este 
proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la evaluación de las prácticas orales de los demás, con e l
objetivo de hacer explícitas las carencias y el progreso del alumnado y de que este, a su vez, sea capaz 
de reconocer sus dificultades para mejorarlas; la integración de las tecnologías en el aula debe favorecer 
el planteamiento integral de estas estrategias, que van desde el análisis de discursos y debates 
audiovisuales hasta la evaluación de discursos propios y ajenos grabados y proyectados. Las prácticas 
orales, como exposiciones o debates, debe n formar parte de la actividad cotidiana del aula en todas las 
áreas del currículo.
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos
cognitivos  que  elaboran  el  conocimiento  del  mundo,  de  los  demás  y  de  uno  mismo  y,  por  tanto,
desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo
de la vida. Con los Bloques 2 y 3, Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea
capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las
ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.
Comprender un texto implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura que deben practicarse
en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener
información,  leer  para  aprender  la  propia  lengua y  leer  por  placer.  Asimismo,  la  enseñanza  de  los
procesos  de  escritura  pretende  conseguir  que  el  alumno  tome  conciencia  de  la  misma  como  un
procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de
escritura y revisión de borradores antes de redactar el texto definitivo. La evaluación se aplica no solo al
producto final,  elaborado de forma individual  o en grupo, sino sobre todo al proceso: se evalúa y se
enseña a evaluar todo el desarrollo del texto escrito a partir de las producciones de los propios alumnos y
alumnas. La revisión en grupo debe admitirse como práctica habitual en estos casos para favorecer el
aprendizaje autónomo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura, es
necesario adquirir los mecanismos que permitan al alumno diferenciar y utilizar los



diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, personal, académico, social) en 
todas las áreas del currículo.

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos
verbales o extra verbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada
vez más complejas.  El Bloque 4, Conocimiento de la  lengua,  responde  a la necesidad de reflexión
sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la co municación, y se aleja de la pretensión de utilizar
los conocimientos lingüísticos como un fin en sí m ismos  para devolverles su funcionalidad  original:
servir  de  base para el  uso correcto de la  lengua.  El  Conocimiento  de la  Lengua dentro  del  aula de
Educación Primaria se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la
construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión
necesarios para apropiarse de las reglas gramaticales y ortográficas, imprescindibles, para hablar, le er y
escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro
ejes fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos
y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones
gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero
profundiza  en  las  relaciones  textuales  que  fundamentan  el  discurso;  y  el  cuarto  se  centra  en  las
variedades lingüísticas de la lengua. La reflex ión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en
todos los niveles (discursivo, textual y oracional), e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua
oral  y  la  lengua escrita  a  través de las diferentes fases de producción (planificación,  textualización y
revisión), lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo
de su propia lengua a lo largo de la vida.
El Bloque 5, Educación Literaria, asume el objetivo de hacer de los alumnos y alumnas lectores cultos y 

competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Para 

eso es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos

personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas que

La información y la interpretación de textos u obras no es unidireccional de profesor a alumno, sino que 
es este último el que debe ir adquiriendo, con la guía del docente, los recursos personales
propios de un lector activo, capaz de ver en la obra literaria una ventana abierta a la realidad y a la
fantasía y un espejo en que el que tomar conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea. Del mismo
modo, esa toma de conciencia del mundo y de uno mismo se ve favorecida por la actividad lúdica y
creativa del alumnado en la producción de textos personales de intención literaria.
Orientaciones metodológicas
Además  de  los  principios  y  orientaciones  metodológicas  previstos  en  los  artículos  doce  y  trece  del
presente decreto,  la acción docente en el  área de Lengua Castellana y Literatura tendrá en especial
consideraci ón las siguientes recomendaciones:

· Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado.
· Fomentar el esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.



· Realizar  trabajos y  presentaciones  a  nivel  individual,  así  como en  equipo,  que  supongan la
elaboración  de  un producto  significativo  a  raíz  de la  búsqueda,  selección  y  organización  de
información, mostrando habilidad para trabajar individualmente como de manera colaborativa.

· Incluir exposiciones o debates previamente preparados en la actividad cotidiana del aula.
 Evaluar las prácticas orales de los demás, con el objetivo de hacer explícitas las carencias y el

progreso del alumnado y de que este, a su vez, sea capaz de reconocer sus dificultades para
mejorarlas.

· Integrar las tecnologías en el aula para analizar discursos y debates audiovisuales y evaluar 
discursos propios y ajenos grabados y proyectados.

· Los agrupamientos deben ser flexibles y adaptados a la tarea a realizar. Se debe valorar el 
trabajo en grupo, generando actitudes de cooperación y responsabilidad asumiendo cada 
miembro el rol correspondiente dentro del grupo; aceptando las diferencias con respeto y 
tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas.

· Crear  un rincón  de  comprensión  lectora  con recurso variados  que  puedan  ser  de interés  para  el
alumnado (cómics, revistas divulgativas, obras de ficción de temas variados, etc.)  que puedan ser
usados por los alumnos que hayan finalizado las tareas asignadas a modo de actividad de ocio.

· Reforzar los mecanismos que permitan al alumno diferenciar y utilizar los diferentes géneros 
discursivos apropiados a cada contexto (familiar, personal, académico, social).



A continuación, pasamos a ubicar los elementos curriculares en una tabla para poder establecer una 
relación visual entre ellos.

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

LCB1.1.1. Emplea la lengua oral y ajusta
B1.1. Estrategias y normas para los registros lingüísticos según el grado de

formalidad y a finalidad (académica, socialel intercambio comunicativo:
y lúdica).participación; exposición clara;
LCB1.1.2. Transmite las ideas conorganización del discurso; B1.1. Participar en situaciones
claridad, coherencia y corrección.escucha; respeto al turno de de comunicación, dirigidas o
LCB1.1.3. Escucha atentamente laspalabra; papel de persona espontáneas, respetando las
intervenciones de los compañeros y siguemoderadora; entonación normas da comunicación: turno
las estrategias y normas para eladecuada; respeto por los de palabra, organizar el
intercambio comunicativo, mostrandosentimientos, experiencias, discurso, escuchar e incorporar
respeto y consideración por las ideas, senideas, opiniones y las intervenciones de los y de
LCB1.1.4. Aplica las normasconocimientos de los y de las las demás.
sociocomunicativas: escucha atenta,demás.
espera de turnos participación respetuosa,

B1.2. Comprensión y expresión adecuación a la intervención de la persona
interlocutora, papel de personade mensajes verbales y no
moderadora y ciertas normas de cortesía.

verbales. B1.2. Integrar y reconocer la LCB1.2.1. Emplea conscientemente
B1.3. Participación en información verbal y no verbal recursos lingüísticos y no lingüísticos para

de los discursos orales. comunicarse en las interacciones orales.
situaciones de comunicación, LCB1.3.1. Se expresa con una
espontáneas y dirigidas, pronunciación y una dicción correctas:
utilizando un discurso ordenado articulación, ritmo, entonación y volumen.
y coherente. LCB1.3.2. Expresa sus propias ideas

comprensiblemente, sustituyendo
B.1.4. Valoración crítica de B1.3. Expresarse de forma oral elementos básicos del modelo dado.
mensajes verbales y no para satisfacer necesidades de LCB1.3.3. Participa activamente diversas

verbales. situaciones de comunicación:comunicación en diferentes
- Debates y diálogossituaciones con vocabulario

B1.5. Valoración de los - Exposiciones orales con y sin ayuda deidóneo y estructura coherente.
las tecnologías de la información ycontenidos transmitidos por el
comunicación.texto. Deducción de las

palabras por el contexto. LCB1.3.4. Participa activamente y de forma
constructiva en las tareas de aula,Ampliación del vocabulario.
cooperando en situación de aprendizajeCreación de redes semánticas.
compartido.B1.6. Comprensión de textos

orales según su tipología. Ideas LCB1.4.1. Muestra una actitud de escucha
principales y secundarias. atenta.
Ampliación del vocabulario. LCB1.4.2. Comprende la información
Redes semánticas. B1.4. Analizar y valorar con general en textos orales de uso habitual,

sentido crítico los mensajes del ámbito escolar y del social.
B1.7. Audición y reproducción orales. LCB1.4.3. Interpreta el sentido de los

elementos básicos del texto necesariosde textos adecuados al nivel para la comprensión global (léxico,
que estimulen su interés. locuciones).
B1.8. Dramatizaciones de textos LCB1.5.1. Utiliza el vocabulario adecuado

a su edad en las expresiones apropiadas
literarios adaptados a la edad y para las diferentes funciones del lenguaje.
de producciones propias. B1.5. Hacer hipótesis sobre el

significado de palabras a partir LCB1.5.2. Diferencia por el contexto el
B1.9. Identificación de la de su contexto de uso. significado de correspondencias
finalidad comunicativa de textos fonemagrafía idénticas (palabras ,
de diferentes tipologías: homófonas, homónimas, parónimas

atendiendo a la forma del polisémicas).
mensaje (descriptivos, B1.6. Comprender el sentido LCB1.6.1. Identifica el tema del texto.
narrativos, dialogados, global de los textos orales, LCB1.6.2. Identifica las ideas principales de
expositivos y argumentativos) y reconociendo las ideas un texto.
a su intención comunicativa principales y secundarias e

LCB1.6.3. Resume un texto distinguiendo(informativos, literarios, identificar ideas o valores no
ideas principales y secundarias.prescriptivos y persuasivos). explícitos.

Ideas principales y secundarias. B1.7. Memorizar y reproducir LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves
Ampliación del vocabulario. textos adaptados a sus gustos e textos literarios o no literarios adaptados a

Redes semánticas. intereses, utilizando con sus gustos e intereses, utilizando con



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

corrección y creatividad las corrección y creatividad las distintas
B1.10. Expresión y producción distintas estrategias de estrategias de comunicación oral.

comunicación oral.de textos orales según su
LCB1.8.1. Sigue instrucciones dadas paratipología: narrativos,

descriptivos argumentativos, B1.8. Comprender textos orales llevar a cabo actividades diversas.

expositivos, instructivos, según su tipología: atendiendo LCB1.8.2. Responde de forma correcta a
informativos y persuasivos. a la forma del mensaje preguntas correspondientes a la

(descriptivos, narrativos, comprensión literal, interpretativa y crítica
B1.11. Estrategias para utilizar dialogados, expositivos y del texto, e infiere el sentido de elementos

argumentativos) y a su no explícitos en los textos orales.el lenguaje oral como intención comunicativa LCB1.8.3. Utiliza la información recogidainstrumento de comunicación y (informativos, literarios, para llevar a cabo diversas actividades enaprendizaje: escuchar, recoger prescriptivos y persuasivos). situaciones de aprendizaje individual odatos, preguntar. Participación colectivo.en encuestas y entrevistas.
LCB1.9.1. Reproduce comprensiblementeComentario oral y juicio
textos orales breves y sencillos imitandopersonal. modelos y ajustándose a la forma del
mensaje (descriptivos, narrativos,
dialogados, expositivos y argumentativos)
y a su intención comunicativa
(informativos, literarios, prescriptivos y

B1.9. Producir textos orales persuasivos).

breves y sencillos de los LCB1.9.2. Recuerda algunas Ideas básicas
géneros más habituales después de escuchar un texto y las
imitando modelos. expresa oralmente en respuesta a

preguntas directas.

LCB1.9.3. Organiza y planifica el discurso
adaptándose a la situación de
comunicación y a los diferentes modos
discursivos (narrar, describir, informarse y
dialogar), empleando los recursos
lingüísticos pertinentes.

B1.10. Utilizar de forma efectiva
el lenguaje oral: escuchar

LCB1.10.1. Emplea de manera efectiva elactivamente, recoger datos,
lenguaje oral para comunicarse y aprender:preguntar y repreguntar,
escucha activa, recogida de datos,participar en las encuestas y
pregunta y repregunta, participación enentrevistas y expresar
encuestas y entrevistas, emisión de juiciooralmente con claridad el propio
personal.juicio personal, de acuerdo con

su edad.
LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias y

debates infantiles… procedentes de la
radio, de la televisión y de internet.

B1.11. Valorar los medios de LCB1.11.2. Transforma en noticias hechos
cotidianos próximos a su realidad,comunicación social como
ajustándose a la estructura y lenguajeinstrumento de aprendizaje y de
propios del género e imitando modelos.acceso a informaciones y
LCB1.11.3. Realiza entrevistas y reportajesexperiencias de otras personas. sobre temas de su interés, siguiendo
modelos.
LCB1.11.4. Prepara, siguiendo modelos,
reportajes sobre temas de su interés.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

LCB2.1.1. Lee en voz alta, con precisión,
B2.1. Leer en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su

edad con velocidad, fluidez y entonaciónB2.1. Consolidación del sistema diferentes textos, con fluidez y
adecuadas.de lecto-escritura. entonación adecuada. LCB2.1.2. Descodifica con precisión y

B2.2. Lectura en voz alta de rapidez todo tipo de palabras.
B2.2. Comprender distintos LCB2.2.1. Entiende el mensaje de forma

distintos tipos de texto. tipos de textos adaptados a la global e identifica las ideas principales y
edad y utilizando la lectura las secundarias de los textos de diferente



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

como medio para ampliar el tipología, del ámbito escolar y social, a
B2.3. Comprensión de textos, vocabulario y fijar la ortografía partir de la lectura de un texto en voz alta.
en voz alta y en silencio, según correcta. LCB2.2.2. Comprende, con cierto grado de
su tipología. detalle, diferentes tipos de textos

atendiendo a la forma del mensaje
B2.4. Audición de diferentes (descriptivos, narrativos, dialogados,

expositivos y argumentativos) y a su
tipos de textos. intención comunicativa (informativos,
B2.5. Lectura, en silencio, y literarios, prescriptivos y persuasivos) .

LCB2.3.1. Lee en silencio con la velocidad
comprensión de distintos tipos B2.3. Leer en silencio diferentes adecuada textos de diferente complejidad.
de texto. textos valorando el progreso en LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio

la velocidad y la comprensión. resumiendo con brevedad los textos
B2.6. Subrayado, leídos.
esquematización y resumen de LCB2.4.1. Capta el propósito de diferentes
la información relevante de un tipologías textuales. Identifica las partes de
texto. su estructura organizativa y analiza su

B2.4. Resumir un texto leído progresión temática.
B2.7. Comprensión de textos LCB2.4.2. Elabora resúmenes de textosreflejando la estructura y leídos e identifica los elementossegún su tipología. destacando las ideas característicos de los diferentes tipos de

principales y secundarias en los
texto.

B2.8. Gusto por la lectura. distintos tipos de textos. LCB2.4.3. Reconoce algunos mecanismos
Hábito lector. Lectura de de cohesión en diferentes tipos de texto.diferentes textos como fuente de LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de
información, de deleite y de textos expositivos.
diversión. LCB2.5.1. Interpreta el valor del título y las
B2.9. Selección de libros según ilustraciones.

LCB2.5.2. Marca las palabras clave de un

el gusto personal. texto que ayudan a la comprensión global.
LCB2.5.3. Activa conocimientos previos

B2.10. Lectura de los libros ayudándose de ellos para comprender un
establecidos en el Plan lector. B2.5. Utilizar estrategias para la texto.

comprensión de textos de LCB2.5.4. Realiza inferencias y formula

B2.11. Uso de la biblioteca para diversa índole. hipótesis.
LCB2.5.5. Comprende la informaciónla búsqueda de información y
contenida en los gráficos, estableciendoutilización de ella como fuente
relaciones con la información que aparecede aprendizaje.
en el texto relacionada con ellos.

B2.12. Identificación y LCB2.5.6. Interpreta esquemas de llave,
números, mapas conceptuales sencillos.valoración crítica de los
LCB2.6.1. Tiene programado un tiempomensajes y valores transmitidos

B2.6. Leer por propia iniciativa semanal para leer diferentes textos.
por el texto. diferentes tipos de textos. LCB2.6.2. Lee voluntariamente textos

B2.13. Uso guiado de las propuestos por el maestro o maestra.
B2.7. Utilizar textos científicos LCB2.7.1. Consulta diferentes fuentesTecnologías de la Información y en diferentes soportes para

bibliográficas y textos de soportela Comunicación para la seleccionar y recoger
informático para obtener datos elocalización, selección, información, ampliar
información para realizar trabajosinterpretación y organización de conocimientos y aplicarlos en
individuales o en grupo.la información. trabajos personales.
LCB2.8.1. Deduce el significado de

B2.12. Identificación y palabras y expresiones con ayuda del
valoración crítica de los contexto.
mensajes y valores transmitidos LCB2.8.2. Comprende textos periodísticos
por el texto. y publicitarios. Identifica su intención

comunicativa. Diferencia entre información,
B2.8. Gusto por la lectura. opinión y publicidad.
Hábito lector. Lectura de LCB2.8.3. Infiere, interpreta y formula

hipótesis sobre el contenido. Sabediferentes textos como fuente de B2.8. Concentrarse en entender relacionar los elementos lingüísticos con
información, de deleite y de e interpretar el significado de los no lingüísticos en los diferentes tipos
diversión. los textos leídos. de textos.

B2.11. Uso de la biblioteca para LCB2.8.4. Establece relación entre las
ilustraciones y los contenidos del texto,

la búsqueda de información y presenta hipótesis, realiza predicciones, e
utilización de ella como fuente identifica en la lectura el tipo de texto y la
de aprendizaje. intención.
B2.14. Lectura de los libros LCB2.8.5. Interpreta el lenguaje figurado,

metáforas, personificaciones, hipérboles y
establecidos en el Plan lector. juegos de palabras en textos publicitarios.



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

B2.9. Utilizar las Tecnologías de LCB2.9.1. Utiliza los medios informá ticos
la Información y la para obtener información.
Comunicación de modo
eficiente y responsable para la LCB2.9.2. Interpreta la información y hace
búsqueda y tratamiento de la un resumen de ella.
información.

LCB2.10.1. Utiliza la biblioteca para
localizar un libro determinado con
seguridad y autonomía, aplicando las

B2.10. Desenvolver el Plan normas de funcionamiento de la misma.
LCB2.10.2. Expone los argumentos de

lector que dé respuesta a una lecturas realizadas dando cuenta de
planificación sistemática de algunas referencias bibliográficas: autor o
mejora de la eficacia lectora y autora, editorial, género o ilustraciones.
fomente el gusto por la lectura. LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio

personal y expresa el gusto por la lectura
de diversos géneros literarios como fuente
de ocio, manifestando su opinión sobre los
textos leídos.

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes
B3.1. Producción de textos para soportes, textos propios del ámbito de la

vida cotidiana, del ámbito escolar y social:
comunicar conocimientos, diarios, cartas, correos electrónicos,
experiencias y necesidades: noticias, textos literarios, folletos
atendiendo a la forma del informativos y literarios, narraciones,
mensaje (descriptivo, narrativo,

B3.1. Producir textos con textos científicos, anuncios publicitarios,dialogado, expositivo y
reglamentos, recetas, instrucciones,argumentativo) y a su intención diferentes intenciones
normas, solicitudes…comunicativa (informativa, comunicativas con coherencia,
LCB3.1.2. Escribe textos usando elliteraria, prescriptiva y respetando su estructura,

persuasiva). aplicando las reglas registro adecuado, organizando las ideas
ortográficas y cuidando la con claridad, enlazando enunciados en

B3.2. Cohesión del texto: caligrafía, el orden y la secuencias lineales cohesivas y
presentación. respetando las normas gramaticales yenlaces, sustituciones léxicas,

ortográficas.
mantenimiento del tiempo verbal

LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de
y puntuación.

textos adecuando el lenguaje a las
B3.3. Aplicación de las normas características del género, siguiendo

modelos, encaminados a desarrollar suortográficas y signos de capacidad creativa en la escritura.
puntuación (punto y coma, guión, LCB3.2.1. Resume el contenido de textos
dos puntos, raya, signos de

B3.2. Aplicar todas las fases del propios del ámbito de la vida personal yentonación, paréntesis, etc).
proceso de escritura en la del ámbito escolar, recogiendo las ideasAcentuación.
producción de textos escritos principales, evitando parafrasear el texto y

B3.4. Orden y presentación. de distinta índole: planificación, utilizando una expresión personal.

LCB3.2.2. Aplica correctamente los signostextualización, revisión y
B3.5. Normas y estrategias para reescritura, utilizando de puntuación, las reglas de acentuación

esquemas y mapas y ortográficas propias del nivel.

la producción de textos: conceptuales, aplicando LCB3.2.3. Reproduce textos dictados con
planificación (función, estrategias de tratamiento de la corrección.
destinatario, estructura...). información, redactando sus LCB3.2.4. Emplea estrategias de
B3.6. Revisión y mejora del texto. textos con claridad, precisión y búsqueda y selección de la información:

corrección, revisándolos para tomar notas, elaborar esquemas, guiones,
B3.7. Realización de dictados. borradores y mapas conceptuales.

B3.3. Utilizar el diccionario LCB3.3.1. Utiliza habitualmente el
como recurso para resolver

diccionario, en papel y en línea, en el
B3.3. Aplicación de las normas dudas sobre la lengua, el uso o

proceso de escritura.
ortográficas y signos de la ortografía de las palabras.

puntuación (punto y coma, guión, LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de
dos puntos, raya, signos de datos seleccionados y organizados



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

entonación y procedentes de diferentes textos (libros
paréntesis).Acentuación. de consulta, periódicos y revistas).

LCB3.4.2. Presenta un informe de forma
B3.8. Creación de textos ordenada y clara, utilizando soporte papel
utilizando el lenguaje verbal y no e informático, sobre problemas o
verbal con intención informativa: situaciones sencillas, recogiendo
carteles publicitarios. Anuncios. B3.4. Elaborar proyectos información de diferentes fuentes
Cómics. individuales o colectivos sobre (directas, libros, Internet), siguiendo un

diferentes temas del área. plan de trabajo y expresando
B3.2. Cohesión del texto: conclusiones.
enlaces, sustituciones léxicas, LCB3.4.3. Elabora un informe siguiendo
mantenimiento del tiempo verbal, un guión establecido que suponga la
puntuación. búsqueda, selección y organización de la

información de textos de carácter
B3.8. Creación de textos científico, geográfico o histórico.

B3.5. Buscar una mejorautilizando el lenguaje verbal y no
progresiva en el uso de laverbal con intención informativa:
lengua, explorando vías que LCB3.5.1. Pone interés y se esfuerza porcarteles publicitarios. Anuncios.
desarrollen la sensibilidad, la escribir correctamente de forma personal.Cómics.
creatividad y la estética.

B3.9. Producción de textos según
B3.6. Favorecer a través del LCB3.6.1. Expresa, por escrito,el Plan de escritura.
lenguaje la formación de un opiniones, reflexiones y valoraciones

B3.8. Creación de textos pensamiento crítico que impida argumentadas y usa, de forma habitual,
discriminaciones y perjuicios. un lenguaje no sexista.

utilizando el lenguaje verbal y el LCB3.7.1. Planifica y redacta textos
no verbal con intención siguiendo unos pasos: planificación,
informativa: carteles publicitarios.

redacción, revisión y mejora.
Anuncios. Cómics. - Determina con antelación cómo será el
B3.9. Producción de textos según texto, su ex tensión, el tratamiento autor/

B3.7. Llevar a cabo el plan de a-lector/a y la presentación.
el Plan de escritura. escritura que dé respuesta a - Adapta la expresión a la intención,

una planificación sistemática de teniendo en cuenta al interlocutor y el
mejora da eficacia escritora y asunto de que se trata.
fomente la creatividad. - Presenta los escritos con limpieza,

claridad, precisión y orden.
- Reescribe el texto.
LCB3.7.2. Valora su propia producción
escrita, así como la producción escrita de
sus compañeros.

B3.8. Utilizar las Tecnologías LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet y las
de la Información y la Tecnologías de la Información y la
Comunicación de modo Comunicación para escribir, presentar los
eficiente y responsable para textos y buscar información, crear tablas
presentar sus producciones. y gráficas.

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

B4.1. La palabra. LCB4.1.1. Identifica todas las categorías
B4.2. Reconocimiento de las gramaticales por su función en la lengua:
distintas clases de palabras y B4.1. Aplicar los conocimientos

presentar al nombre, sustituir al nombre,explicación reflexiva de su uso básicos sobre la estructura de la
en situaciones concretas de expresar características del nombre,

lengua, la gramática (categoríascomunicación (nombre, verbo, expresa  acciones o estados, enlazar o
gramaticales), el vocabularioadjetivo, preposición, adverbio, relacionar palabras u oraciones.

conjunción, pronombres, (formación y significado de las
LCB4.1.2. Conjuga y usa con correcciónartículos, interjecciones). palabras y campos semánticos),

B4.3. Conjugación de los verbos todos los tiempos simples y compuestos
así como las reglas deregulares e irregulares más en las formas personales y no personales

frecuentes. ortografía para favorecer una
del modo indicativo y subjuntivo de todosB4.4. Vocabulario: sinónimos y comunicación más eficaz.

antónimos, palabras polisémicas los verbos.
y homónimas, arcaísmos,

LCB4.1.3. Diferencia familias de palabras.extranjerismos y neologismos.
LCB4.2.1. Identifica y usa sinónimos yFrases hechas. Formación de

sustantivos, adjetivos y verbos. antónimos, palabras polisémicas y



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Recursos derivativos: prefijos y homónimas, arcaísmos, extranjerismos y
sufijos en la formación de neologismos, frases hechas, siglas ynombres, adjetivos y verbos.

abreviaturas.Siglas y abreviaturas.
B4.5. Reconocimiento y LCB4.2.2. Reconoce palabras
observación reflexiva de los compuestas, prefijos y sufijos y crea
constituyentes oracionales: la palabras derivadas.
oración simple, sujeto y
predicado. B4.2. Desarrollar las destrezas y LCB4.2.3. Identifica y clasifica los

diferentes tipos de palabras en un texto.competencias lingüísticas a
través del uso de la lengua.

B4.6. Reconocimiento y uso de LCB4.2.4. Reconoce y usa los conectores
básicos entre oraciones: causa,

algunos conectores textuales consecuencia, finalidad...(de orden, contraste y
explicación) y de los principales

LCB4.2.5. Identifica las oraciones comomecanismos de referencia
unidades de significado completo.interna, tanto gramaticales
Reconoce la oración simple, diferencia(sustituciones pronominales)
sujeto y predicado.como léxicos (elipsis y
LCB4.3.1. Reconoce la estructura delsustituciones mediante
diccionario y los tipos de diccionario ensinónimos e hiperónimos).

B4.7. Uso eficaz del diccionario diferentes soportes, y los usa para buscar
para ampliación de vocabulario el significado de cualquier palabra
y como consulta ortográfica y B4.3. Sistematizar la adquisición (derivadas y sinónimas).
gramatical. de vocabulario a través de los LCB4.3.2. Selecciona la acepción correcta
B4.2. . Reconocimiento de las textos. según el contexto de entre las varias que
distintas clases de palabras y le ofrece el diccionario.
explicación reflexiva de su uso LCB4.3.3. Reconoce y usa correctamente
en situaciones concretas de las normas ortográficas en sus
comunicación (nombre, verbo, producciones escritas.
adjetivo, preposición, adverbio, LCB4.4.1. Señala las características que
conjunción, pronombres, definen a las diferentes clases de palabras
artículos, interjecciones). y nombres: clasificación y uso para
B4.8. Ortografía: utilización de construir un discurso en los diferentes tipos
las reglas básicas de ortografía. de producciones.
Reglas de acentuación. LCB4.4.2. Utiliza correctamente las

normas de con concordancia de género yB4.9. Clases de nombres: B4.4. Desarrollar estrategias
número en la expresión oral y escrita.comunes, propios, individuales, para mejorar la comprensión LCB4.4.3. Aplica las normas de

colectivos, concretos y oral y escrita a través del acentuación y clasifica las palabras de un
abstractos. conocimiento de la lengua. texto.
B4.10. Utilización adecuada de LCB4.4.4. Usa con corrección  los signos

los signos de puntuación. de puntuación.
B4.11. Las relaciones LCB4.4.5. Aplica las normas del uso de la
gramaticales. Reconocimiento y tilde.
explicación reflexiva de las LCB4.4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en
relaciones que se establecen las producciones escritas propias.
entre el sustantivo y el resto de B4.5. Utilizar programas LCB4.5.1. Utiliza distintos programas
los componentes del grupo educativos digitales para educativos digitales como apoyo y refuerzo
nominal. realizar tareas y avanzar en el del aprendizaje.
B4.12. Utilización de material aprendizaje.
multimedia educativo y de otros
recursos didácticos a su alcance B4.6. Conocer la variedad
y propios de su edad. LCB4.6.1. Valora la variedad lingüística de
B4.13. Las variedades de la lingüística de España y del España y el español de América.
lengua. español como fuente de
B4.14. Conocimiento general de enriquecimiento cultural. Mostrar
la realidad plurilingüe de respeto tanto hacia las lenguas
España y su valoración como y dialectos que se hablan en LCB4.6.2. Reconoce e identifica algunas
fuente de enriquecimiento España, como hacia el español de las características relevantes
personal y como una muestra de América. (históricas, socioculturales, geográficas y
de la riqueza de nuestro lingüísticas) de las lenguas oficiales en
patrimonio histórico y cultural. España.



BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

B5.1. Valoración de los textos B5.1. Valorar los textos literarios y

literarios como vehículo de utilizar la lectura como fuente de LCB5.1.1. Reconoce y valora las
comunicación y como fuente de ocio e información y considerarlos características fundamentales de
conocimiento de otros mundos, como un medio de aprendizaje y textos literarios narrativos, poéticos y
tiempos y culturas y como gozo enriquecimiento personal de dramáticos.
personal. máxima importancia.

B5.2. Integrar la lectura expresiva, la LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas

B5.2. Distinción entre cuento y comprensión e interpretación de de textos narrativos de tradición oral,
leyenda. Conocimiento de leyendas textos literarios narrativos, líricos y literatura infantil, adaptaciones de
españolas y de otros países. dramáticos en la práctica escolar y obras clásicas y literatura actual.

reconocer e interpretar algunos
B5.3. Lectura guiada de textos recursos básicos del lenguaje LCB5.2.2. Interpreta el lenguaje
narrativos de tradición oral, literatura literario (metáforas, figurado, metáforas,
infantil, adaptaciones de obras personificaciones, hipérboles y personificaciones, hipérboles y
clásicas y literatura actual. juegos de palabras), y diferenciar las juegos de palabras en textos

principales convenciones formales literarios.
B5.4. Lectura comentada de de los géneros.

LCB5.3.1. Distingue algunos recursos
poemas, relatos y obras teatrales. B5.3. Conocer y valorar los recursos retóricos y métricos propios de los

poemas.B5.5. Identificación de recursos literarios de la tradición oral:
poemas, canciones, cuentos, LCB5.3.2. Utiliza comparaciones,

literarios.
refranes, adivinanzas. metáforas, aumentativos, diminutivos

B5.5. Identificación de recursos y sinónimos en textos literarios.

B5.4. Producir a partir de modelos LCB5.4.1. Crea textos literarios
literarios. (cuentos, poemas, canciones ydados textos literarios en prosa o en

sencillas obras teatrales) a partir deB5.6. Creación de textos literarios verso, con sentido estético y
pautas o modelos dados utilizandocreatividad: cuentos, poemas,

en prosa o en verso, valorando el adivinanzas, canciones, y recursos léxicos, sintácticos, fónicos
sentido estético y la creatividad: fragmentos teatrales. y rítmicos en dichas producciones.
cuentos, poemas, adivinanzas, B5.5. Participar con interés en LCB5.5.1. Realiza dramatizaciones
canciones y teatro. individualmente y en grupo de textos

dramatizaciones de textos literarios literarios apropiados o adecuados a
B5.7. Comprensión, memorización y adaptados a la edad y de su edad y de textos de producción

producciones propias o de losrecitado de poemas con el ritmo, propia.
compañeros, utilizandoentonación y dicción adecuados. LCB5.5.2. Memoriza y reproduce
adecuadamente los recursos textos orales adecuados a su edad:

B5.8. Dramatización y lectura básicos de los intercambios orales y cuentos, poemas, canciones o
de la técnica teatral.

dramatizada de textos literarios. adivinanzas.

B5.9. Valoración de la literatura en B5.7. Valorar la literatura en LCB5.7.1. Valora la literatura en
cualquier lengua, especialmente encualquier lengua, especialmente en

cualquier lengua (mayoritaria, lengua gallega, como vehículo delengua gallega, como vehículo de
minoritaria o minorizada) como comunicación y como recurso decomunicación y como recurso de
vehículo de comunicación y como gozo personal.gozo personalrecurso de gozo personal.

Perfil competencial
En el siguiente cuadro, podemos comprobar qué competencias están vinculadas a cada uno de 
los estándares del currículo, por lo que fácilmente pod ríamos calificar cada una de ellas de 
forma absolutamente independiente
Separadas por bloques de contenidos, en cada uno de los cinco cuadros aparecen como filas los
estándares y como columnas, cada una de las 7 compe tencias, mancándose con (x), cuando está
implícita dicha competencia en ese estándar.
Nomenclatura:

· CCL: Competencia en comunicación lingüística
· CSC: Competencias sociales y cívicas
· CAA: Competencia para aprender a aprender
· CD: Competencia digital
· CCEC: Conciencia y expresión culturales
· CMCT: Competencia matemática y competencias básica s en ciencia y tecnología
· CSIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor



BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR
ESTÁNDARE S DE APRENDIZAJE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE
LCB1.1.1. Emplea la lengua oral y ajusta los
registros lingüísticos según el grado de X X X
formalidad y a finalidad (académica, social y
lúd ica).
LCB1.1.2. Transmite las ideas con claridad, X X
coherencia y corrección.
LCB1.1.3. Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y sigue las X X
estrategias y normas para el intercambio
comunicativo, mostrando respeto y
consideración por las ideas, sen
LCB1.1.4. Aplica las normas
sociocomunicativas: escucha atenta, espera
de turnos participación respetuosa, adecuación X X X
a la intervención de la persona interlocutora,
papel de persona moderadora y ciertas
normas de cortesía.
LCB1.2.1. Emplea conscientemente recursos X X
lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse
en las interacciones orales.
LCB1.3.1. Se expresa con una pronunciación y X
una dicción correctas: articulación, ritmo,
entonación y volumen.
LCB1.3.2. Expresa sus propias ideas X
comprensiblemente, sustituyendo elementos
básicos del modelo dado.
LCB1.3.3. Participa activamente diversas
situaciones de comunicación: X X X X X
- Debates y diálogos
- Exposiciones orales con y sin ayuda de las
tecnologías de la información y comunicación.
LCB1.3.4. Participa activamente y de forma X X X X
constructiva en las tareas de aula, cooperando
en situación de aprendizaje compartido.
LCB1.4.1. Muestra una actitud de escucha X
atenta.
LCB1.4.2. Comprende la información general X X
en textos orales de uso habitual, del ámbito
escolar y del social.
LCB1.4.3. Interpreta el sentido de los X X
elementos básicos del texto necesarios para la
comprensión global (léxico, locuciones).
LCB1.5.1. Utiliza el vocabulario adecuado a su X
edad en las expresiones apropiadas para las
diferentes funciones del lenguaje.
LCB1.5.2. Diferencia por el contexto el
significado de correspondencias fonemagrafía X
idénticas (palabras homófonas, homónimas,
parónimas, polisémicas).
LCB1.6.1. Identifica el tema del texto. X
LCB1.6.2. Identifica las ideas principales de un X X
texto.
LCB1.6.3. Resume un texto distinguiendo ideas X X
principales y secundarias.
LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves
textos literarios o no literarios adaptados a sus X X X
gustos e intereses, utilizando con corrección y
creatividad las distintas estrategias de
comunicación oral.
LCB1.8.1. Sigue instrucciones dadas para X X
llevar a cabo actividades diversas.
LCB1.8.2. Responde de forma correcta a
preguntas correspondientes a la comprensión X X X X X
literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere
el sentido de elementos no explícitos en los
textos orales.
LCB1.8.3. Utiliza la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en X
situaciones de aprendizaje individual o
colectivo.



ESTÁNDARE S DE APRENDIZAJE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE
LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente
textos orales breves y sencillos imitando
modelos y ajustándose a la forma del mensaje X X
(descriptivos, narrativos, dialogados,
expositivos y argumentativos) y a su intención
comunicativa (informativos, literarios,
prescriptivos y persuasivos).
LCB1.9.2. Recuerda algunas Ideas bá sicas X X X
después de escuchar un texto y las expresa
oralmente en respuesta a preguntas directas.
LCB1.9.3. Organiza y planifica el discurso
adaptándose a la situación de comunicación y X X X X
a los diferentes modos discursivos (narrar,
describir, informarse y dialogar), empleando
los recursos lingü ísticos pertinentes.
LCB1.10.1. Emplea de manera efectiva el
lenguaje oral para comunicarse y aprender: X X X X
escucha activa, recogida de datos, pregunta y
repregunta, participación en encuestas y
entrevistas, emisión de juicio personal.
LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias y X X X X
debates infantiles… procedentes de la radio,
de la televisión y de internet.
LCB1.11.2. Transforma en noticias hechos
cotidianos próximos a su realidad, ajustándose X X
a la estructura y lenguaje propios del género e
imitando modelos.
LCB1.11.3. Realiza entrevistas y reportajes X X X
sobre temas de su interés, siguiendo modelos.
LCB1.11.4. Prepara, siguiendo modelos, X X X
reportajes sobre temas de su interés.

TOTAL 29 10 19 3 1 9
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER

ESTÁNDARE S DE APRENDIZAJE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE
LCB2.1.1. Lee en voz alta, con precisión, X
diferentes tipos de textos apropiados a su edad
con velocidad, fluidez y entonación adecuadas.
LCB2.1.2. Descodifica con precisión y rapidez X
todo tipo de palabras.
LCB2.2.1. Entiende el mensaje de forma global
e identifica las ideas principales y las X X
secundarias de los textos de diferente
tipología, del ámbito escolar y social, a partir
de la lectura de un texto en voz alta.
LCB2.2.2. Comprende, con cierto grado de
detalle, diferentes tipos de textos atendiendo a
la forma del mensaje (descriptivos, narrativos, X X
dialogados, expositivos y argumentativos) y a
su intención comunicativa (informativos,
literarios, prescriptivos y persuasivos).
LCB2.3.1. Lee en silencio con la velocidad X
adecuada textos de diferente complejidad.
LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio X
resumiendo con brevedad los textos leídos.
LCB2.4.1. Capta el propósito de diferentes
tipologías textuales. Identifica las partes de su X X
estructura organizativa y analiza su progresión
temá tica.
LCB2.4.2. Elabora resú menes de textos leídos X X
e identifica los elementos característicos de los
diferentes tipos de texto.
LCB2.4.3. Reconoce algunos mecanismos de X
cohesión en diferentes tipos de texto.
LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos X
expositivos.
LCB2.5.1. Interpreta el valor del título y las X X
ilustraciones.
LCB2.5.2. Marca las palabras clave de un X X
texto que ayudan a la comprensión global.
LCB2.5.3. Activa conocimientos previos X X
ayudánd ose de ellos para comprender un texto.
LCB2.5.4. Realiza inferencias y formula X X
hipótesis.
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LCB2.5.5. Comprende la información
contenida en los gráficos, estableciendo X X X
relaciones con la información que aparece en
el texto relacionada con ellos.
LCB2.5.6. Interpreta esquemas de llave, X X
nú meros, mapas conceptuales sencillos.
LCB2.6.1. Tiene programado un tiempo X X X
semanal para leer diferentes textos.
LCB2.6.2. Lee voluntariamente textos X X X
propuestos por el maestro o maestra.
LCB2.7.1. Consulta diferentes fuentes
bibliográficas y textos de soporte informático X X X
para obtener datos e información para realizar
trabajos individuales o en grupo.
LCB2.8.1. Deduce el significado de palabras y X X
expresiones con ayuda del contexto.
LCB2.8.2. Comprende textos periodísticos y
publicitarios. Identifica su intención X X X
comunicativa. Diferencia entre información,
opinión y publicidad.
LCB2.8.3. Infiere, interpreta y formula hipótesis
sobre el contenido. Sabe relacionar los X X X
elementos lingüísticos con los no lingüísticos
en los diferentes tipos de textos.
LCB2.8.4. Establece relación entre las
ilustraciones y los contenidos del texto, X X X
presenta hipótesis, realiza predicciones, e
identifica en la lectura el tipo de texto y la
intención.
LCB2.8.5. Interpreta el lenguaje figurado, X X
metáforas, personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras en textos publicitarios.
LCB2.9.1. Utiliza los medios informá ticos para X X X
obtener información.
LCB2.9.2. Interpreta la información y hace un X X
resumen de ella.
LCB2.10.1. Utiliza la biblioteca para localizar
un libro determinado con seguridad y X X X
autonomía, aplicando las normas de
funcionamiento de la misma.
LCB2.10.2. Expone los argumentos de lecturas
realizadas dando cuenta de algunas X X X
referencias bibliográficas: autor o autora,
editorial, género o ilustraciones.
LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio
personal y expresa el gusto por la lectura de X X X X
diversos géneros literarios como fuente de
ocio, manifestando su opinión sobre los textos
leídos.

TOTAL 26 2 21 2 3 2 4
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

ESTÁNDARE S DE APRENDIZAJE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE
LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes,
textos propios del ámbito de la vida cotidiana,
del ámbito escolar y social: diarios, cartas,
correos electrónicos, noticias, textos literarios, X X X
folletos informativos y literarios, narraciones,
textos científicos, anuncios publicitarios,
reglamentos, recetas, instrucciones, normas,
solicitudes…
LCB3.1.2. Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, X X
enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesivas y respetando las normas
gramaticales y ortográ ficas.
LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos
adecuando el lenguaje a las características del X X X
género, siguiendo modelos, encaminados a
desarrollar su capacidad creativa en la
escritura.
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LCB3.2.1. Resume el contenido de textos
propios del ámbito de la vida personal y del X X X
ámbito escolar, recogiendo las ideas
principales, evitando parafrasear el texto y
utilizando una expresión personal.
LCB3.2.2. Aplica correcta-mente los signos de X X
puntuación, las reglas de acentuación y
ortográ ficas propias del nivel.
LCB3.2.3. Reproduce textos dictados con X
corrección.
LCB3.2.4. Emplea estrategias de bú squeda y
selección de la información: tomar notas, X X X X
elaborar esquemas, guiones, borradores y
mapas conceptuales.
LCB3.3.1. Utiliza habitualmente el diccionario, X X
en papel y en línea, en el proceso de escritura.
LCB3.4.1. Elabora grá ficas a partir de datos
seleccionados y organizados procedentes de X X
diferentes textos (libros de consulta, periódicos
y revistas).
LCB3.4.2. Presenta un informe de forma
ordenada y clara, utilizando soporte papel e
informático, sobre problemas o situaciones X X X X
sencillas, recogiendo información de diferentes
fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un
plan de trabajo y expresando conclusiones.
LCB3.4.3. Elabora un informe siguiendo un
guión establecido que suponga la búsqueda, X X X X X
selección y organización de la información de
textos de carácter científico, geográfico o
histórico.
LCB3.5.1. Pone interés y se esfuerza por X X
escribir correctamente de forma personal.
LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opiniones, X X
reflexiones y valoraciones argumentadas y
usa, de forma habitual, un lenguaje no sexista.
LCB3.7.1. Planifica y redacta textos siguiendo
unos pasos: planificación, redacción, revisión y
mejora.
- Determina con antelación cómo será el texto,
su ex tensión, el tratamiento autor/ a-lector/a y
la presentación. X X X
- Adapta la expresión a la intención, teniendo
en cuenta
al interlocutor y el asunto de que se trata.
- Presenta los escritos con limpieza, claridad,
precisión y orden.
- Reescribe el texto.
LCB3.7.2. Valora su propia producción escrita, X X
así como la producción escrita de sus
compañeros.
LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet y las
Tecnologías de la Información y la X X X
Comunicación para escribir, presentar los
textos y buscar información, crear tablas y
grá ficas.

TOTAL 16 2 14 4 2 5
BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

ESTÁNDARE S DE APRENDIZAJE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE
LCB4.1.1. Identifica todas las categorías
gramaticales por su función en la lengua:
presentar al nombre, sustituir al nombre, X
expresar caracterrísticas del nombre, expresa
acciones o estados, enlazar o relacionar
palabras u oraciones.
LCB4.1.2. Conjuga y usa con corrección todos
los tiempos simples y compuestos en las X
formas personales y no personales del modo
indicativo y subjuntivo de todos los verbos.
LCB4.1.3. Diferencia familias de palabras. X
LCB4.2.1. Identifica y usa sinónimos y
antónimos, palabras polisémicas y X
homónimas, arcaísmos, extranjerismos y
neologismos, frases hechas, siglas y
abreviaturas.
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LCB4.2.2. Reconoce palabras compuestas, X
prefijos y sufijos y crea palabras derivadas.
LCB4.2.3. Identifica y clasifica los diferentes X
tipos de palabras en un texto.
LCB4.2.4. Reconoce y usa los conectores X
básicos entre oraciones: causa, consecuencia,
finalidad...
LCB4.2.5. Identifica las oraciones como X
unidades de significado completo. Reconoce la
oración simple, diferencia sujeto y predicado.
LCB4.3.1. Reconoce la estructura del
diccionario y los tipos de diccionario en X X
diferentes soportes, y los usa para buscar el
significado de cualquier palabra (derivadas y
sinónimas).
LCB4.3.2. Selecciona la acepción correcta X X
según el contexto de entre las varias que le
ofrece el diccionario.
LCB4.3.3. Reconoce y usa correctamente las X
normas ortográficas en sus producciones
escritas.
LCB4.4.1. Señala las características que
definen a las diferentes clases de palabras y X
nombres: clasificación y uso para construir un
discurso en los diferentes tipos de
producciones.
LCB4.4.2. Utiliza correctamente las normas de X
con concordancia de género y número en la
expresión oral y escrita.
LCB4.4.3. Aplica las normas de acentuación y X
clasifica las palabras de un texto.
LCB4.4.4. Usa con corrección los signos de X
puntuación.
LCB4.4.5. Aplica las normas del uso de la tilde. X
LCB4.4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las X
producciones escritas propias.
LCB4.5.1. Utiliza distintos programas X X X
educativos digitales como apoyo y refuerzo del
aprendizaje.
LCB4.6.1. Valora la variedad lingü ística de X X
España y el español de América.
LCB4.6.2. Reconoce e identifica algunas de
las características relevantes (históricas, X X
socioculturales, geográficas y lingüísticas) de
las lenguas oficiales en España.

TOTAL 20 2 3 1
BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA

ESTÁNDARE S DE APRENDIZAJE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE
LCB5.1.1. Reconoce y valora las X X
características fundamentales de textos
literarios narrativos, poéticos y dramá ticos.
LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos
narrativos de tradición oral, literatura infantil, X X
adaptaciones de obras clásicas y literatura
actual.
LCB5.2.2. Interpreta el lenguaje figurado, X X
metáforas, personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras en textos literarios.
LCB5.3.1. Distingue algunos recursos retóricos X X
y métricos propios de los poemas.
LCB5.3.2. Utiliza comparaciones, metá foras, X X
aumentativos, diminutivos y sinónimos en
textos literarios.
LCB5.4.1. Crea textos literarios (cuentos,
poemas, canciones y sencillas obras teatrales) X X X X
a partir de pautas o modelos dados utilizando
recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos
en dichas producciones.
LCB5.5.1. Realiza dramatizaciones
individualmente y en grupo de textos literarios X X X X
apropiados o adecuados a su edad y de textos
de producción propia.
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LCB5.5.2. Memoriza y reproduce textos orales X X X
adecuados a su edad: cuentos, poemas,
canciones o adivinanzas.
LCB5.7.1. Valora la literatura en cualquier
lengua, especialmente en lengua gallega, X X X
como vehículo de comunicación y como
recurso de gozo personal.

TOTAL 9 3 4 8
Criterios e instrumentos de

cualificación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS

6.º

Valoración dos contidos e Realización de probas orais e probas escritas.
competencias adquiridas ou 60% Rexistro de resultados da avaliación continua.
desenvolvidas.

Valoración do traballo: Caderno
Realización adecuada do Rexistro de actividades da clase
traballo 20% Rexistro de organización de materiais
Organización dos materiais Murais e outros traballos TICs.
Presentación do caderno Traballos en grupo

Presentacións
Valoración de actitudes: Rexistro de entrega de deberes no tempo

Escoita e atención 20% Puntuación de corrección dos deberes
Participación Rexistro de participación
Esforzo, iniciativa Rexistro de actitude na aula
Colaboración



A lingua é un instrumento empregado constante e necesariamente na vida diaria tanto para entender como
para  producir  mensaxes,  nos  intercambios  comunicativos  orais  e  escritos.  Interactúase  coa  familia,  coas
amizades  e  con  outras  persoas  (ámbito  profesional)  nas  conversas  diarias  ou  a  través  de  cartas,  correos
electrónicos, mensaxes curtas, blogs...
Polo tanto, ter unha alta competencia lingüística e comunicativa permite que as persoas desenvolvan unha
vida normal, que poidan interactuar con aqueloutras que pertencen ao seu contorno e que están próximas e
tamén coas que están moi lonxe.
Ademais, a lingua está presente en calquera proceso de ensino-aprendizaxe. O alumnado emprega a lingua en
calquera das súas clases no propio centro educativo, tanto para entender as instrucións e explicacións do
profesorado  e  poder  ser  participe  con  el  no  proceso  de  descubrimento,  como  para  poder  xustificar  e
exemplificar a interiorización dos contidos.
Non  obstante,  máis  alá  do  ámbito  escolar  e  familiar,  na  sociedade  actual  a  competencia  comunicativa  e
lingüística  é  fundamental  para  poder  vivir  satisfactoriamente.  Se  desde sempre  o  dominio  lingüístico  foi
elemental para poder desenvolverse na maioría dos aspectos da vida, agora, na sociedade da información é, se
cabe,  moito  maior  esta  necesidade.  Na  era  de  internet  e  da  abundancia  de  medios  de  comunicación,  os
cidadáns e cidadás deben estar preparados para entender e elaborar calquera tipo de mensaxe: interactuar
correctamente  coa persoa que os atende en calquera negocio ou entidade pública,  escoitar e procesar as
noticias da televisión, ler un xornal, escribir un correo electrónico ou participar nun blog.
Non se pode esquecer o valor que a literatura supón dentro do ensino desta área.  A literatura é un produto de
expresión  artística  que  permite  transmitir  as  necesidades  e  os  pensamentos  dunha  persoa  ou  persoas  nun
determinado momento histórico. É, pois, unha disciplina moi relacionada coas Ciencias Sociais, a Música, a Arte...
Pero,  ademais,  a  literatura  é  un  produto  creado  con  palabras,  coa  lingua,  coa  fermosura  e  beleza  dos
elementos da linguaxe e, por iso, é enorme a vinculación entre ambas as disciplinas e xustifica que se dean a
man no desenvolvemento desta área.

Unido  a  calquera  lingua  minorizada  hai  que  ter  en  conta  intereses  próximos  á  sociolingüística,  como  a
valoración dese sistema de expresión e a súa literatura, os textos elaborados nese código como representantes
dunha cultura, na que creceron os nosos antepasados e moitos de nós e que cómpre coidar e cultivar. Xa que
logo, aprender lingua é tamén apropiarse dos significados culturais que esta transmite e dos modos en que as
persoas do contorno entenden e interpretan a realidade.

Bloques de contidos
O currículo para a área de Lingua Galega e Literatura ten unha estrutura similar nos 6 cursos da educación
primaria. Os contidos aparecen repartidos en bloques, o que non presupón que a actividade docente se deba
corresponder a esta ordenación; ao contrario, débense producir múltiples conexións entre todos eles.

IZ  O bloque 1, Comunicación oral: falar e escoitar,  recolle diversos aspectos da lingua oral. O uso oral é
obxecto de observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio comunicativo, para
observar as estratexias que usan as persoas falantes para se comunicar satisfactoriamente, así como aquelas
que empregan para comprender mensaxes orais ou para producilas.
IZ  O  bloque  2,  Comunicación  escrita:  ler,  recolle  diversos  aspectos  da  comprensión escrita.  A  lectura
implicará dominar a descodificación do texto e achegarse a unha progresiva regulación de estratexias que
permiten operar co significado do texto, establecendo relacións entre coñecementos previos e información
nova. O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade e xénero e extraer as ideas
explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio pensamento crítico e creativo. Comprender un
texto  implica  poñer  en  marcha  unha  serie  de  estratexias  de  lectura  que  deben  practicarse  na  aula  e
proxectarse  a todas as esferas  da vida e a calquera tipo de lectura:  ler  para obter información,  ler  para
aprender a propia lingua, ler por pracer.
IZ O bloque 3, Comunicación escrita: escribir, potencia o uso persoal, autónomo e creativo da lingua escrita.
Este uso da lingua implica o coñecemento das posibilidades que ofrece o código desde o punto de vista do
léxico, da ortografía, da estrutura do discurso e da dimensión estética. A produción escrita significará buscar
para cada situación o tipo de texto, adecuando, planificando e redactando, atendendo a aspectos diversos e
revisando a escrita final. Nesta etapa consolidaranse o dominio de técnicas gráficas, a relación son-grafía, as
normas  ortográficas  convencionais  e  a  disposición  do  texto.  O  ensino  do  proceso  de  escritura  pretende
conseguir que o alumnado tome conciencia deste proceso como un procedemento estruturado en tres partes:
planificación, redacción a partir de borradores e redacción e revisión do texto definitivo.
IZ  O bloque 4, Coñecemento da lingua, integra contidos relacionados co código e coa súa organización e
responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de servir de base para o uso correcto
da lingua,  afastándose  da pretensión  de utilizar  os  coñecementos lingüísticos  como fin en si  mesmo.  Os
contidos estrutúranse arredor de catro eixes. O primeiro é a observación da palabra,  o seu uso e os seus
valores  significativos  e expresivos;  o segundo aborda as relacións gramaticais  que se establecen entre as
palabras  e  os  grupos  de  palabras  dentro  do  texto;  o  terceiro  afonda  nos  elementos  que  participan  na
confección dun discurso correcto; e o cuarto céntrase na valoración e coñecemento da lingua galega dentro do
contexto plurilingüe.
IZ  O  bloque  5,  Educación  literaria,  asume  o  obxectivo  de  facer  dos  alumnos  e  das  alumnas  lectores
competentes, implicados nun proceso de formación lectora que continúe ao longo de toda a vida. Para acadar
este obxectivo é necesario alternar a lectura, comprensión e interpretación de obras literarias próximas aos
seus gustos persoais e á súa madurez cognitiva coa de textos literarios e obras completas que acheguen o
coñecemento básico sobre algunhas obras representativas tradicionais e actuais da nosa literatura.
Orientacións metodolóxicas
A  acción  docente  na  área  de  Lingua  Galega  e  Literatura  terá  en  especial  consideración  as  seguintes
recomendacións:

· Relacionar as actividades de aprendizaxe coa vida do alumnado.
· Fomentar o esforzo como elemento esencial do proceso de aprendizaxe e de responsabilidade no

estudo,  así  como  actitudes  de  confianza  na  propia  persoa,  sentido  crítico,  iniciativa  persoal,
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.



· Realizar traballos e presentacións a nivel individual, así como en equipo, que supoñan a elaboración
dun  produto  significativo  a  raíz  da  busca,  selección  e  organización  de  información,  amosando
habilidade para traballar tanto individualmente como de maneira colaborativa.

· Incluír exposicións ou debates previamente preparados na actividade cotiá da aula.
· Avaliar as prácticas orais dos demais, co obxectivo de facer explícitas as carencias e o progreso do 

alumnado e de que este, á súa vez, sexa capaz de recoñecer as súas dificultades para melloralas.
· Integrar as tecnoloxías na aula para analizar discursos e debates audiovisuais e avaliar discursos 

propios e alleos gravados e proxectados.
· Os  agrupamentos  deben ser  flexibles  e  adaptados  á  tarefa  que se  vai  realizar.  Débese valorar  o

traballo en grupo, xerando actitudes de cooperación e responsabilidade asumindo cada membro o
rol correspondente dentro do grupo, aceptando as diferenzas con respecto e tolerancia cara ás ideas
e achegas alleas.

· Crear un recuncho de comprensión lectora con recursos variados que poidan ser de interese para o
alumnado (cómics,  revistas divulgativas,  obras de ficción de temas variados, etc.)  que poidan ser
usados polos alumnos que finalizasen as tarefas asignadas a modo de actividade de ocio.

· Reforzar os mecanismos que lle permitan ao alumno diferenciar e utilizar os diferentes xéneros 
discursivos apropiados a cada contexto (familiar, persoal, académico, social).

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.1. Comprensión de textos orais B1.1. Comprender textos
procedentes da radio, da televisión orais sinxelos procedentes da

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais eou da internet, con especial radio, da televisión ou da
secundarias dun texto oral, procedente daincidencia na noticia, na entrevista, internet, identificando os
radio, da televisión ou de internet,na reportaxe infantil e nos debates de aspectos xerais máis
identificando o tema e elaborando unactualidade, para obter información relevantes así como as
resumo.xeral sobre feitos e acontecementos intencións, valores e opinión

que resulten significativos, explícitos.
distinguindo, de maneira xeral, LGB1.1.2. Comprende o significado literal e
información opinión e elaboración inferencial dun texto oral sinxelo,
dun resumo. distinguindo información de opinión.
B1.2. Valoracio n dos medios de B1.2. Valorar e utilizar os
comunicació n social como documentos audiovisuais dos
instrumento de aprendizaxe e de medios de comunicación LGB1.2.1. Identifica en documentos
acceso a informació ns e a como instrumento de

audiovisuais a informació n relevante, eexperiencias doutras persoas. aprendizaxe.
valora os medios de comunicació n comoB1.3. Uso de documentos audiovi-
instrumento de aprendizaxe.suais como medio de obter, identifi-

car, seleccionar, clasificar, comparar
e relacionar con progresiva
autonomıá  informació ns relevantes LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuaispara aprender. como medio para obter, identificar,

clasificar, comparar e relacionar infor-
macio ns.

B1.4. Interpretacio n elemental en B1.3. Interpretar a retranca, a LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a
textos orais da retranca, da iron a eı ı ironıá e os dobres sentidos,

retranca, a ironía e os dobres sentidos.de dobres sentidos, recoñ ecendo a entendendo a primeira como
primeira como un trazo un trazo caracter stico daı ı

LGB1.3.2. Recoñ ece a retranca como uncaracter stico da lingua galega.ı ı lingua galega.
trazo caracter stico da lingua galega.ı ı

B1.5. Comprensión e produción de B1.4. Comprender e producir
textos orais breves para aprender e textos orais propios do uso
para informarse, tanto os creados con cotián ou do ámbito LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha
finalidade didáctica como os de uso académico. conversa entre iguais, comprendendo o que
cotián, de carácter informal di o interlocutor e intervindo coas
(conversas entre iguais e no equipo propostas propias.
de traballo) e dun maior grao de
formalización (exposicións da clase,
entrevistas ou debates).

LGB1.4.2. Segue unha exposición da clase e
extrae, de xeito global, as ideas máis
destacadas.

LGB1.4.3. Iníciase na elaboración de
pequenas exposicións orais na aula
adecuando o discurso ás diferentes
necesidades comunicativas (narrar,
describir e expoñer), utilizando o
dicionario se é preciso.



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo
en grupo, así como nos debates.

LGB1.4.5. Identifica o grao de formalidade
da situación de comunicación e axusta a
este a súa produción.

B1.6. Actitude de escoita adecuada B1.5. Manter unha actitude
ante situacións comunicativas de escoita activa, respectando LGB1.5.1. Atende as intervencións dos e das
(tolerancia ás opinións, escoita as opinión dos e das demais. demais en actos de fala orais, sen
atenta, respecto das de quen fala sen interromper.
interupcións inadecuadas, contacto
visual). LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das

demais.
B1.7. Participación e cooperación nas B1.6. Participar nas diversas LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra
situación comunicativas de relación situacións de intercambio nos intercambios orais.
social especialmente as destinadas a oral que se producen na aula LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas
favorecer a convivencia (debates, amosando valoración e participantes nos intercambios orais e é
exposicións curtas, conversas, respecto polas normas que consciente da posibilidade de empregar a
expresións espontáneas, asembleas, rexen a interacción oral. lingua galega en calquera intercambio oral
narracións orais, entrevistas) con dentro da escola ou fóra dela.
valoración e respecto das normas que LGB1.6.3. Emprega unha postura erexen a interacción oral (quendas de xestualidade adaptada ao discurso, para
palabra, roles diversos no reforzalo e facilitar a súa comprensión.intercambio, respecto ás opinións das

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia edemais persoas, ton de voz, posturas
dicción correctas: articulación, ritmo,e xestos adecuados).
entoación e volume.
LGB1.6.5. Participa na conversa
formulando e contestando preguntas.

B1.8. Uso de estratexias elementais B1.7. Amosar interese por LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso
para comprender e facer comprender expresarse en público
as mensaxes orais: fluidez, claridade, coherentemente, sen oral coherente, sen contradicións nin
orde, léxico apropiado, pronuncia contradicións, sen repeticións repeticións innecesarias, utilizando un
correcta, ton de voz, entoación, innecesarias e usando nexos vocabulario adecuado á súa idade.
xestualidade, incorporación das adecuados.
intervencións das demais persoas. LGB1.7.2. Elabora un discurso oral

cohesivo, utilizando nexos básicos
adecuados.
LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico
(formal ou informal) adecuado a cada
contexto.
LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído,
claro, cunha pronuncia e entoación
axeitada e propia da lingua galega.

B1.9. Produción de textos orais B.1.8. Elaborar textos orais LGB1.8.1. Elabora textos propios dos
sinxelos propios dos medios de sinxelos propios dos medios medios de comunicación.
comunicación social mediante de comunicación.
simulación para ofrecer e compartir
información e opinión.
B1.10. Utilización de estratexias para B1.9. Reforzar a eficacia LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal:
potenciar a expresividade das comunicativa das súas miradas e postura corporal para reforzar o
mensaxes orais (miradas e posturas mensaxes orais, coa sentido das súas producións orais.
corporais). utilización de elementos

propios da linguaxe xestual.
B1.11. Actitude de cooperación e de B1.10. Amosar respecto e LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e
respecto en situacións de cooperación nas situacións de das demais e contribúe ao traballo en
aprendizaxe compartida. aprendizaxe en grupo. grupo.
B1.12. Interese por expresarse B1.11. Interesarse por LGB1.11.1. Interésase por expresarse
oralmente coa pronuncia e coa amosar unha pronuncia e oralmente coa pronuncia e entoación
entoación adecuadas. entoación adecuadas. adecuada a cada acto comunicativo.

B1.13. Uso, de maneira xeral, dunha B1.12. Usar, de maneira xeral, LGB1.12.1. Usa, de maneira xeral, unhalinguaxe non discriminatoria e unha linguaxe non
linguaxe non sexista.respectuosa coas diferenzas. discriminatoria e respectuosa

coas diferenzas. LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha

linguaxe respectuosa coas diferenzas.
B1.14. Recoñecemento e valoración, B1.13. Recoñecer, de maneira LGB1.13.1. Recoñece textos orais sinxelosde maneira global, das diferenzas global, e valorar as diferenzas
dialectais orais da lingua galega, dialectais orais da lingua pertencentes a diferentes variedades
como elemento enriquecedor da galega. dialectais moi evidentes da lingua galega.
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lingua. LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais
orais da lingua galega como un símbolo de
riqueza lingüística e cultural e o estándar
como variante unificadora.

B1.15. Identificación da lingua galega B1.14. Identificar a lingua LGB1.14.1. Identifica a lingua galega oral
con calquera contexto de uso oral da galega con calquera contexto con calquera contexto profesional:
lingua: en diferentes ámbitos de uso oral. sanidade, educación, medios de
profesionais (sanidade, educación, comunicación...
medios de comunicación...) e en
conversas con persoas coñecidas ou LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua
descoñecidas. galega para conversas con persoas

coñecidas ou descoñecidas.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B2.1. Comprensión da información B2.1. Comprender, buscar, LGB2.1.1. Comprende a información
relevante en textos das situacións localizar e seleccionar relevante de textos procedentes dos
cotiás de relación social: información explícita en medios de comunicación social ou propios
correspondencia, normas, programas textos escritos de soportes de situacións cotiás.
de actividades, convocatorias. variados (webs infantís, LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e

libros, carteis) e iniciar a secundarias dun texto (narrativo,
B2.2. Comprensión de textos dos realización de inferencias descritivo, expositivo e argumentativo).
medios de comunicación social para determinar intencións e LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona
(incluídas webs infantís e xuvenís) dobres sentidos bastante información concreta dun texto sinxelo,
con especial incidencia na noticia e evidentes. deducindo o significado de palabras e
na entrevista para obter información expresións polo contexto.
xeral, localizando informacións LGB2.1.4. Interpreta, personificacións,
destacadas. hipérboles, ironías e dobres sentidos en
B2.3. Comprensión de textos do textos.

ámbito escolar en soporte papel ou LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e
dixital para aprender e para recoñece algúns mecanismos de cohesión
informarse, tanto os producidos con (repeticións, sinónimos, anáforas).
finalidade didáctica como os de uso
social (folletos informativos ou
publicitarios, prensa, programas,
fragmentos literarios). LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do

autor ou autora e diferencia, de maneira
xeral, información, opinión e publicidade
de carácter bastante evidente.
LGB2.1.7. Emprega o dicionario para
resolver as dúbidas de vocabulario que
atopa nos textos.
LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva
ou integral en función das necesidades de
cada momento.

B2.4. Integración de coñecementos e B2.2. Interpretar e LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de
de informacións procedentes de comprender, de maneira maneira xeral, a información de gráficos,
diferentes soportes para aprender xeral, a información esquemas e ilustracións, relacionando esta
identificando e interpretando, con procedente de gráficos, co contido do texto que acompaña.
especial atención os datos que se esquemas e ilustracións.
transmiten mediante gráficos,
esquemas e ilustracións.
B2.5. Subliñado, esquematización e B2.3. Realizar o subliñado das LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas
resumo da información relevante dun ideas principais dun texto, e principais dun texto.
texto. esquematizar e resumir o seu

contido.
LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto,
indicando as ideas principais e secundarias.
LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto.

B2.6. Uso de certas estratexias de B2.4. Utilizar certas LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun
control do proceso lector estratexias para mellorar a texto antes de lelo, axudándose do título e
(anticipación, formulación de lectura. as ilustracións.
hipóteses, relectura...). LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras

clave para acadar a comprensión integral,
cando é preciso.

B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da B2.5. Utilizar as tecnoloxías LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da
información e da comunicación para da información para tratar a información para localizar e seleccionar a
a localización, selección, información nun texto. información nun texto adecuado á súa
interpretación e organización da idade.
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información. LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da
información para organizar a información
dun texto adecuado á súa idade.

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para
interpretar a información dun texto.

B2.8. Realización de diferentes tipos B2.6. Realizar diferentes tipos LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de
de lectura: de investigación, de de lectura. lectura en función de cada texto: de
aprendizaxe, de gozo persoal, de investigación, de aprendizaxe, de gozo
resolución de problemas. persoal ou de resolución de problemas.
B2.9. Lectura expresiva de textos B2.7. Ler expresivamente LGB2.7.1. Descodifica con precisión e
literarios e non literarios, de textos de diversa tipoloxía rapidez as palabras.
diferente tipoloxía textual. (dramatizando cando é LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e
B2.10. Dramatización e lectura preciso) con fluidez e precisión.

precisión, atendendo á LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo,
dramatizada de textos literarios e dicción, entoación, velocidade e ton da voz adecuados.
non literarios. intensidade de voz, ritmo e LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao

velocidade, adecuados ás interese do auditorio: gozar escoitando,
diversas situación funcionais obter nova información...
da lectura en voz alta (ler LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de
para que alguén goce textos.
escoitando, ler para dar a
coñecer un texto
descoñecido, ler para
compartir información que se
acaba de localizar) facendo
participar a audiencia da súa
interpretación.

B2.11. Uso da biblioteca de aula e do B2.8. Usar as bibliotecas da LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con certa
centro, amosando certo coñecemento aula e do centro, así como as autonomía, para obter datos e
da súa organización (catalogación, virtuais, con certa autonomía, informacións, e colabora no seu coidado e
funcionamento) e participación en comprendendo como se mellora.
actividades literarias e na organiza e colaborando no LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con
elaboración de propostas. seu coidado e mellora. certa autonomía, para obter datos e
B2.12. Comezo no uso das bibliotecas, informacións, e colabora no seu coidado e

mellora.
incluíndo as virtuais, de xeito cada
vez máis autónomo, para obter LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais, para
información e modelos para a obter datos e informacións, con certa
produción escrita. autonomía.
B2.13. Mantemento adecuado e B2.9. Ter interese por ter LGB2.9.1. Amosa interese pola
ampliación da biblioteca persoal. unha biblioteca propia, física conservación e organización dos seus libros

ou virtual. físicos e/ou virtuais.
B2.14. Interese polos textos escritos B2.10. Amosar interese polos LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura
como fonte de aprendizaxe e como textos escritos como fonte de como fonte de aprendizaxe e medio de
medio de comunicación de aprendizaxe e medio de comunicación.
experiencias e de regulación da comunicación.
convivencia.
B2.15. Desenvolvemento da B2.11. Amosar certa LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e
autonomía lectora, amosando autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do seu
capacidade de elección de temas e de capacidade de selección de interese.
textos e de expresión das textos do seu interese, así LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións
preferencias persoais. como ser quen de expresar sobre as lecturas feitas.

preferencias.

B2.16. Análise de textos sinxelos B2.12. Analizar textos LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as
escritos en diferentes variedades, sinxelos escritos en diferenzas lingüísticas, bastante evidentes,
bastante evidentes, da lingua galega. diferentes variedades da das variedades da lingua galega.

lingua galega. LGB2.12.2. Valora a variedade interna da
lingua como símbolo de riqueza lingüística
e cultural, así como o estándar como
variante unificadora.

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B3.1. Uso das estratexias de B3.1. Usar das estratexias de LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto,
planificación, de planificación, de textualización e antes de comezar a escribir, xerando ideas,
textualización (formato, revisión do texto. seleccionando e estruturando a información,
estrutura, ortografía e mediante notas, esquemas ou mapas
normas lingüísticas, conceptuais.
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puntuación, coherencia e LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura
cohesión...) e revisión como definida, con coherencia e cohesionando os
partes do proceso escritor. enunciados.

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación
no texto.

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística:
ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe
e usa, habitualmente, unha linguaxe non
sexista.

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é
preciso.
LGB3.1.6. Usa o dicionario durante
elaboración de textos.

B3.2. Composición de textos B3.2. Crear textos sinxelos de LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes,
propios de situacións cotiás diferente tipoloxía que permitan textos propios da vida cotiá e académica,
de relación social narrar, describir, resumir, explicar e imitando modelos: cartas e correos
(correspondencia, normas, expoñer opinións, emocións e electrónicos, mensaxes curtas, normas,
notas, invitacións e mensaxes informacións relacionadas con programas...
curtas de acordo coas situacións cotiás e aqueles que

LGB3.2.2. Escribe en diferentes soportescaracterísticas propias destes sexan característicos dos medios de
textos propios dos medios de comunicación,xéneros. comunicación.
imitando modelos.

B3.3. Composición de textos
de información e de opinión
sinxelos, característicos dos LGB3.2.3. Crea diferentes tipos de textos
medios de comunicación (narrativos, expositivos, descritivos ou
social, sobre feitos e argumentativos) seguindo un guión
acontecementos establecido e adaptando a linguaxe ás
significativos, con especial características de cada xénero.
incidencia na noticia, na
entrevista e no comentario
breve sobre libors ou música, LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e
en situacións reais ou cohesivos, usando o rexistro adecuado.
simuladas.

LGB3.2.5. Resume o contido de textos
sinxelos propios do ámbito da vida persoal
ou familiar ou dos medios de comunicación.

B3.4. Produción de textos B3.3. Elaborar textos do ámbito LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito
relacionados co ámbito académico para obter, organizar e académico para obter, organizar e comunicar
académico para obter, comunicar información. información: cuestionarios, enquisas,
organizar e comunicar resumos, informes...
información (cuestionarios,
resumos, esquemas,
descricións e explicacións).

B3.5. Redacción de textos B3.4. Elaborar textos breves e LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira
breves e sinxelos: carteis sinxelos con creatividade. imaxinativa ideas, sentimentos e/ou emocións;
publicitarios, anuncios, narra accións e presenta personaxes, obxectos
cómics, poemas, cancións e e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios,
anécdotas... cómics, contos, poemas, cancións, anécdotas...

LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter
creativo.

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da
linguaxe.
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B3.6. Uso das TIC, con certa B3.5. Usar as TIC, con certa LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de
autonomía, na busca de autonomía, para a busca de información ou para consultar o dicionario.
información, o tratamento información, tratamento dos textos LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos
dos textos e a realización de e realización de presentacións. de manera autónoma.
presentacións. LGB3.5.3. Utiliza correctores de textos.

LGB3.5.4. Utiliza as TIC para realizar
presentacións.

B3.7. Utilización de B3.6. Utilizar recursos gráficos e LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e
elementos gráficos e paratextuais que faciliten a paratextuais para facilitar a comprensión dos
paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e textos e ilustralos de maneira creativa.
comprensión (ilustracións, contribúan á súa ilustración
gráficos, táboas e tipografía) creativa.
e ilustración creativa dos
propios textos.
B3.8. Interese polo coidado e B3.7. Coidar a presentación dos LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos
a presentación dos textos traballos escritos en calquera escritos en calquera soporte.
escritos e respecto pola soporte e valorar a lingua escrita LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio
norma ortográfica. como medio de comunicación. de comunicación.
B3.9.Valoración da escritura
como instrumento de
relación social, de obtención
e de reelaboración da
información e dos
coñecementos.

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIACIÓN

B4.1. Uso e identificación intuitiva da B4.1. Utilizar terminoloxía LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías
terminoloxía seguinte nas actividades lingüística e gramatical gramaticais pola súa función na lingua:
de produción e interpretación: básica, funcionalmente, substantivo, artigo, pronome, adxectivo,
denominación dos textos traballados; como apoio á comprensión adverbio, verbo, preposición, conxunción e
clases de palabras, sílaba tónica e e á produción de textos, así interxección.
átona; enunciados: frase e oración; como aplicar o seu LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as
tipos de enunciado: declarativo, coñecemento no uso da formas verbais persoais e non persoais dos
interrogativo, exclamativo, lingua. verbos.
imperativo; enlaces: preposición; LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que
grupo de palabras: núcleo e conforman cada palabra, diferenciando a
complementos; substantivos, artigos e sílaba tónica das átonas.
pronomes, adxectivo; tempo e modo LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes
verbal; persoa gramatical; modo tipos de enunciado: declarativo,imperativo e infinitivo; complementos interrogativo, exclamativo, imperativo.do nome e complementos do verbo: o LGB4.1.5. Recoñece as oracións simples,
suxeito. comprende o seu significado, utiliza

correctamente a concordancia de xénero e
número e identifica o verbo e os seus
complementos: o suxeito, así como os
complementos do nome.

B4.2. Coñecemento das normas B4.2. Coñecer e aplicar as LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de
ortográficas, apreciando o seu valor normas ortográficas xerais acentuación xerais e de acentuación
social e a necesidade de cinguirse a e as de acentuación en diacrítica e aprecia o seu valor social e a
elas nos escritos. particular, apreciando o necesidade de cinguirse a elas.

seu valor social e a
B4.3. Uso de procedementos de necesidade de cinguirse a
derivación, de comparación e de elas.
contraste para xulgar sobre a
corrección das palabras e xeneralizar
as normas ortográficas.
B4.4. Comparación de estruturas B4.3. Utilizar LGB4.3.1. Emprega con corrección os signos
sintácticas diversas para observar a correctamente as regras de puntuación.
súa equivalencia semántica ou de puntuación, así como LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nasposibles alteracións do significado. unha sintaxe adecuada nas súas producións.B4.5. Comparación de estruturas producións orais e

LGB4.3.3. Respecta as normassintácticas diversas para observar a escritas. morfosintácticas de colocación do pronomesúa equivalencia semántica ou
átono.posibles alteracións do significado.

B4.6. Observación da inserción e
coordinación de oracións como
procedementos propios da
explicación, tanto na escritura como
na expresión oral.
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B4.7. Exploración das posibilidades do B4.4. Recoñecer e LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos
uso de diversos enlaces entre oracións empregar axeitadamente conectores básicos entre oracións: causa,
(causa, consecuencia, finalidade, os conectores básicos, así consecuencia, finalidade, contradición,
contradición, condición…), así como como outros elementos de condición…
algúns elementos de cohesión, en cohesión.
relación coa composición de textos.

LGB4.4.2. Recoñece determinados procesos
de cohesión nos textos: anáfora, deixe,
elipse, sinónimos…

B4.8. Identificación, en oracións, do B4.5. Identificar o papel B4.5.1. Identifica, en oracións, o papel
verbo e os seus complementos, semántico do suxeito e semántico do suxeito.
especialmente o suxeito, e do papel transformar oracións
semántico do suxeito (axente, paciente activas sinxelas en pasivas,
e causa). e viceversa, para mellorar B4.5.2. Transforma oracións activas en
B4.9. Transformación de oracións de a comprensión e a pasiva, e viceversa.
activa en pasiva, e viceversa, para produción de textos.
mellorar a comprensión de
determinados textos.
B4.10. Práctica do paso de estilo B4.6. Transformar un texto B4.6.1. Transforma un texto narrativo de
directo a estilo indirecto na narración, narrativo sinxelo de estilo estilo directo noutro de estilo indirecto e
para mellorar a produción de textos. directo noutro de estilo viceversa.

indirecto e viceversa.
B.4.11. Uso eficaz do dicionario, en B4.7. Ampliar o LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario
papel ou electrónico, na busca da vocabulario a partir do uso para buscar calquera palabra, seleccionando
ampliación do vocabulario e como do dicionario e do traballo a acepción precisa segundo cada contexto.
consulta ortográfica e gramatical. e reflexión sobre as

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabraspalabras que conforman a derivadas (prefixación e sufixación) eB4.12. Ampliación do vocabulario, lingua.
compostas.mediante o traballo con palabras

sinónimas, antónimas, homónimas,
polisémicas; aumentativos e
diminutivos, frases feitas, siglas e
abreviaturas. LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos,
B4.13. Ampliación do vocabulario antónimos, homónimos, palabras

polisémicas, arcaísmos, neoloxismos,
mediante os procedementos de estranxeirismos, frases feitas, siglas e
creación de palabras: derivación abreviaturas.
(prefixos e sufixos) e composición.

B4.14. Coñecemento xeral das B4.8. Coñecer, de xeito LGB4.8.1. Coñece, de xeito xeral, as
características relevantes (históricas, xeral, as características características máis relevantes (históricas,
socioculturais...) da lingua galega e relevantes da lingua galega socioculturais...) da lingua galega.
identificación e valoración desta e identificar e valorar esta
lingua dentro da realidade plurilingüe lingua dentro da realidade LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega
e pluricultural de España e de Europa. plurilingüe e pluricultural dentro da realidade plurilingüe e

de España e de Europa. pluricultural de España e de Europa.

B4.14. Comparación entre aspectos B4.9. Establecer relacións LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as
das linguas que o alumnado coñece elementais entre as interferencias entre as linguas que está a
e/ou está a aprender para mellorar os diversas linguas que utiliza aprender.
procesos comunicativos e recoñecer as ou está a aprender o LGB4.9.2 Identifica diferenzas, regularidades
interferencias. alumnado. e semellanzas, ortográficas e léxicas entre

todas as linguas que coñece e/ou está a
aprender, como punto de apoio para a súa
aprendizaxe.

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA

CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIACIÓN

B5.1. Escoita, memorización e B5.1 Escoitar, memorizar, LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce
reprodución de textos procedentes reproducir e valorar textos textos procedentes da literatura popular oral
da literatura popular oral galega procedentes da literatura galega (refráns, adiviñas, lendas, contos,
(refráns, adiviñas, lendas, contos, popular galega e da poemas, conxuros, ditos,cantigas) e da
poemas, conxuros, ditos e cantigas), literatura galega en xeral. literatura galega en xeral.
así como da literatura galega en xeral. LGB5.1.2. Valora os textos da literatura
B5.2. Valoración e aprecio do texto galega (oral ou non) como fonte de
literario galego (oral ou non) como coñecemento da nosa cultura e como recurso
vehículo de comunicación, fonte de de gozo persoal.
coñecemento da nosa cultura e como
recurso de gozo persoal.
B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en B5.2. Ler textos e obras en LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en
voz alta de obras en galego galego da literatura infantil, galego da literatura infantil, adaptacións
adecuadas á idade e aos intereses adaptacións breves de breves de obras clásicas e literatura actual,
(conto, cómic, novela). obras clásicas e literatura adaptadas á idade e en diferentes soportes.
B5.4. Lectura guiada de textos da actual, adaptadas á idade e



CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIACIÓN

literatura infantil, adaptacións breves en diferentes soportes. LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en
de obras literarias clásicas e galego da literatura infantil, adaptacións
literatura actual en diversos breves de obras clásicas e literatura actual,
soportes. adaptadas á idade e en diferentes soportes.

B5.5. Lectura comentada de poemas, B5.3. Identificar as LGB5.3.1. Identifica as características
de relatos e de obras teatrais tendo características dos principais dos diferentes xéneros literarios:
en conta as convencións literarias diferentes xéneros e as narrativa, poesía e teatro.
(xéneros, figuras) e a presenza de figuras literarias, así como LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos
certos temas e motivos repetitivos e temas e tópicos recorrentes. e métricos propios dos poemas.
tópicos.

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas
figuras literarias: comparacións,
personificacións, hipérboles e xogos de
palabras.
LGB5.3.4. Identifica temas e tópicos
recorrentes na literatura.

B5.6. Recreación e composición de B5.4. Recrear e compoñer LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos,
poemas e relatos para comunicar poemas e relatos a partir de a partir de modelos, para comunicar
sentimentos, emocións, estados de modelos dados. sentimentos, emocións, estados de ánimo e
ánimo, lembranzas, recoñecendo as lembranzas.
características dalgúns modelos.
B5.7. Dramatización e lectura B5.5. Participar activamente LGB5.5.1. Participa activamente en
dramatizada de textos literarios. en dramatizacións de textos dramatizacións de textos literarios diversos.

literarios.
B5.8. Valoración da literatura en B5.6. Valorar a literatura en LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera
calquera lingua (maioritaria, calquera lingua, como lingua, como vehículo de comunicación, fonte
minoritaria ou minorizada), como vehículo de comunicación, de coñecemento e como recurso de gozo
vehículo de comunicación, fonte de fonte de coñecemento e persoal.
coñecemento e como recurso de gozo como recurso de gozo
persoal. persoal.
B5.9. Interese por coñecer os B5.7. Amosar interese, LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos
modelos narrativos e poéticos que se respecto e tolerancia ante sinxelos doutras culturas cos da cultura
utilizan noutras culturas. las diferenzas persoais, galega, amosando interese e respecto.

sociais e culturais.B5.10. Comparación de imaxes, LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer
outras costumes e formas de relación social,

símbolos e mitos facilmente respectando e valorando a diversidade
interpretables que noutras culturas cultural.
serven para entender o mundo e
axudan a coñecer outras maneiras de
relación sociais.

Perfil competencial
No seguinte recadro, podemos comprobar que competencias están vinculadas a cada un dos estándares do 
currículo, polo que facilmente poderiamos cualificar cada unha delas de forma absolutamente independente. 
Separadas por bloques de contidos, en cada un dos ciclos aparecen como filas os estándares e, como columnas,
cada unha das 7 competencias. Márcase con (x), cando a competencia sinalada está implícita nese estándar. 
Nomenclatura:

· CCL: Competencia en comunicación lingüística
· CSC: Competencias sociais e cívicas
· CAA: Competencia para aprender a aprender
· CD: Competencia dixital
· CCEC: Conciencia e expresións culturais
· CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
· CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE

LGB1.1.1. Comprende as ideas
principais e secundarias dun texto oral, X X
procedente da radio, da televisión ou
de internet, identificando o tema e
elaborando un resumo.
LGB1.1.2. Comprende o significado
literal e inferencial dun texto oral X X
sinxelo, distinguindo información de
opinión.
LGB1.2.1. Identifica en documentos
audiovisuais a informació n relevante, e X X X X
valora os medios de comunicació n
como instrumento de aprendizaxe.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais
como medio pa- ra obter, identificar, X X X X
clasificar, comparar e relacionar infor-
macio ns.
LGB1.3.1. Interpreta en producións X
orais a retranca, a ironía e os dobres
sentidos.
LGB1.3.2. Recon ece a retranca como un X X X
trazo caracterıstico da lingua galega.
LGB1.4.1. Participa axeitadamente
nunha conversa entre iguais, X X X X
comprendendo o que di o interlocutor
e intervindo coas propostas propias.

LGB1.4.2. Segue unha exposición da
clase e extrae, de xeito global, as ideas X X
máis destacadas.

LGB1.4.3. Iníciase na elaboración de
pequenas exposicións orais na aula
adecuando o discurso ás diferentes X X X
necesidades comunicativas (narrar,
describir e expoñer), utilizando o
dicionario se é preciso.
LGB1.4.4. Participa activamente no
traballo en grupo, así como nos X X X
debates.

LGB1.4.5. Identifica o grao de
formalidade da situación de X X X
comunicación e axusta a este a súa
produción.

LGB1.5.1. Atende as intervencións dos X X
e das demais en actos de fala orais, sen
interromper.

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e X X

das demais.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de X X X

palabra nos intercambios orais.

LGB1.6.2. Respecta as opinións das
persoas participantes nos intercambios
orais e é consciente da posibilidade de X X X
empregar a lingua galega en calquera
intercambio oral dentro da escola ou
fóra dela.
LGB1.6.3. Emprega unha postura e
xestualidade adaptada ao discurso, X X X
para reforzalo e facilitar a súa
comprensión.

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e
dicción correctas: articulación, ritmo, X X X
entoación e volume.

LGB1.6.5. Participa na conversa X X X X

formulando e contestando preguntas.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un
discurso oral coherente, sen X X
contradicións nin repeticións
innecesarias, utilizando un vocabulario
adecuado á súa idade.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral
cohesivo, utilizando nexos básicos X
adecuados.

LGB1.7.3. Emprega o rexistro X X
lingüístico (formal ou informal)
adecuado a cada contexto.

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral
fluído, claro, cunha pronuncia e X X
entoación axeitada e propia da lingua
galega.
LGB1.8.1. Elabora textos propios dos
medios de comunicación. X X X X X

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade
corporal: miradas e postura corporal X X X X
para reforzar o sentido das súas
producións orais.

LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas
dos e das demais e contribúe ao X X X
traballo en grupo.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse
oralmente coa pronuncia e entoación X X X X
adecuada a cada acto comunicativo.

LGB1.12.1. Usa, de maneira xeral, unha X X

linguaxe non sexista.

LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha X X

linguaxe respectuosa coas diferenzas.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais
sinxelos pertencentes a diferentes X X
variedades dialectais moi evidentes da
lingua galega.
LGB1.13.2. Valora as diferenzas
dialectais orais da lingua galega como X X X
un símbolo de riqueza lingüística e
cultural e o estándar como variante
unificadora.
LGB1.14.1. Identifica a lingua galega
oral con calquera contexto profesional: X X
sanidade, educación, medios de
comunicación...

LGB1.14.2. Recoñece a validez da
lingua galega para conversas con X X X
persoas coñecidas ou descoñecidas.

TOTAL 32 20 15 3 12 7

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE

LGB2.1.1. Comprende a información
relevante de textos procedentes dos X X X
medios de comunicación social ou
propios de situacións cotiás.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais
e secundarias dun texto (narrativo, X
descritivo, expositivo e
argumentativo).
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona
información concreta dun texto sinxelo, X X X
deducindo o significado de palabras e
expresións polo contexto.
LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, X X X
hipérboles, ironías e dobres sentidos
en textos.
LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun
texto e recoñece algúns mecanismos de X
cohesión (repeticións, sinónimos,
anáforas).
LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do
autor ou autora e diferencia, de X X
maneira xeral, información, opinión e
publicidade de carácter bastante
evidente.
LGB2.1.7. Emprega o dicionario para X X
resolver as dúbidas de vocabulario que
atopa nos textos.
LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, X X X
selectiva ou integral en función das
necesidades de cada momento.
LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de
maneira xeral, a información de X X
gráficos, esquemas e ilustracións,
relacionando esta co contido do texto
que acompaña.
LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas X X X X X
principais dun texto.
LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun X X X
texto, indicando as ideas principais e
secundarias.
LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto. X X
LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun X X X
texto antes de lelo, axudándose do
título e as ilustracións.
LGB2.4.2. Relé un texto e marca as X X X
palabras clave para acadar a
comprensión integral, cando é preciso.
LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da
información para localizar e X X X
seleccionar a información nun texto
adecuado á súa idade.
LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da
información para organizar a X X
información dun texto adecuado á súa
idade.
LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais X X
para interpretar a información dun
texto.
LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de
lectura en función de cada texto: de X X X
investigación, de aprendizaxe, de gozo
persoal ou de resolución de problemas.
LGB2.7.1. Descodifica con precisión e X X
rapidez as palabras.
LGB2.7.2. Le textos en voz alta con X
fluidez e precisión.
LGB2.7.3. Le textos en voz alta con X
ritmo, velocidade e ton da voz
adecuados.
LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose X X X
ao interese do auditorio: gozar
escoitando, obter nova información...
LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de X X
textos.
LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con
certa autonomía, para obter datos e X X X
informacións, e colabora no seu
coidado e mellora.
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LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro
con certa autonomía, para obter datos X X X
e informacións, e colabora no seu
coidado e mellora.

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais,
para obter datos e informacións, con X X X
certa autonomía.

LGB2.9.1. Amosa interese pola
conservación e organización dos seus X X X
libros físicos e/ou virtuais.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura
como fonte de aprendizaxe e medio de X X X X
comunicación.

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e
capacidade de seleccionar textos do X
seu interese.

LGB2.11.2. Expresa opinións e
valoracións sobre as lecturas feitas. X X X X

LGB2.12.1. Identifica, de maneira
global, as diferenzas lingüísticas, X X
bastante evidentes, das variedades da
lingua galega.

LGB2.12.2. Valora a variedade interna
da lingua como símbolo de riqueza X X X
lingüística e cultural, así como o
estándar como variante unificadora.

TOTAL 32 10 21 5 2 3 8

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do
texto, antes de comezar a escribir, X X X
xerando ideas, seleccionando e
estruturando a información, mediante
notas, esquemas ou mapas conceptuais.
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha X X X
estrutura definida, con coherencia e
cohesionando os enunciados.
LGB3.1.3. Respecta as regras de X
puntuación no texto.
LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística:
ortografía, acentuación, léxico, X X X
morfosintaxe e usa, habitualmente,
unha linguaxe non sexista.
LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto X X X
cando é preciso.
LGB3.1.6. Usa o dicionario durante X X X
elaboración de textos.
LGB3.2.1. Elabora, en diferentes
soportes, textos propios da vida cotiá e X X X
académica, imitando modelos: cartas e
correos electrónicos, mensaxes curtas,
normas, programas...
LGB3.2.2. Escribe en diferentes X X X X
soportes textos propios dos medios de
comunicación, imitando modelos.
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LGB3.2.3. Crea diferentes tipos de
textos (narrativos, expositivos,
descritivos ou argumentativos) X X
seguindo un guión establecido e
adaptando a linguaxe ás características
de cada xénero.
LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e X X X
cohesivos, usando o rexistro adecuado.
LGB3.2.5. Resume o contido de textos
sinxelos propios do ámbito da vida X X X
persoal ou familiar ou dos medios de
comunicación.
LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito
académico para obter, organizar e X X X
comunicar información: cuestionarios,
enquisas, resumos, informes...
LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de
maneira imaxinativa ideas, sentimentos
e/ou emocións; narra accións e presenta X X X X X
personaxes, obxectos e/ou lugares:
carteis publicitarios, anuncios, cómics,
contos, poemas, cancións, anécdotas...

LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de X X X
carácter creativo.
LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da X X X X
linguaxe.
LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de X X X X
información ou para consultar o
dicionario.
LGB3.5.2. Emprega procesadores de X X X X
textos de maneira autónoma.
LGB3.5.3. Utiliza correctores de textos. X X X X
LGB3.5.4. Utiliza as TIC para realizar X X X
presentacións.
LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e
paratextuais para facilitar a X X X
comprensión dos textos e ilustralos de
maneira creativa.
LGB3.7.1. Coida a presentación dos X X X
traballos escritos en calquera soporte.
LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como X X
medio de comunicación.
TOTAL 22 6 16 8 4 13

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes
categorías gramaticais pola súa función X X
na lingua: substantivo, artigo,
pronome, adxectivo, adverbio, verbo,
preposición, conxunción e interxección.
LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección X X
as formas verbais persoais e non
persoais dos verbos.
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que X X
conforman cada palabra, diferenciando
a sílaba tónica das átonas.
LGB4.1.4. Identifica e clasifica os
diferentes tipos de enunciado: X X
declarativo, interrogativo, exclamativo,
imperativo.
LGB4.1.5. Recoñece as oracións
simples, comprende o seu significado,
utiliza correctamente a concordancia X X X
de xénero e número e identifica o
verbo e os seus complementos: o
suxeito, así como os complementos do
nome.
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LGB4.2.1. Aplica correctamente as
normas de acentuación xerais e de X X X
acentuación diacrítica e aprecia o seu
valor social e a necesidade de cinguirse
a elas.
LGB4.3.1. Emprega con corrección os X
signos de puntuación.
LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada X
nas súas producións.
LGB4.3.3. Respecta as normas X X X
morfosintácticas de colocación do
pronome átono.
LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos
conectores básicos entre oracións: X X
causa, consecuencia, finalidade,
contradición, condición…
LGB4.4.2. Recoñece determinados X X
procesos de cohesión nos textos:
anáfora, deixe, elipse, sinónimos…
B4.5.1. Identifica, en oracións, o papel X X
semántico do suxeito.
B4.5.2. Transforma oracións activas en X X
pasiva, e viceversa.
B4.6.1. Transforma un texto narrativo X X
de estilo directo noutro de estilo
indirecto e viceversa.
LGB4.7.1. Usa axeitadamente o
dicionario para buscar calquera X X X
palabra, seleccionando a acepción
precisa segundo cada contexto.
LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras X X
derivadas (prefixación e sufixación) e
compostas.
LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos,
antónimos, homónimos, palabras X X
polisémicas, arcaísmos, neoloxismos,
estranxeirismos, frases feitas, siglas e
abreviaturas.
LGB4.8.1. Coñece, de xeito xeral, as
características máis relevantes X X
(históricas, socioculturais...) da lingua
galega.
LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua X X X
galega dentro da realidade plurilingüe
e pluricultural de España e de Europa.
LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e X X
evita as interferencias entre as linguas
que está a aprender.
LGB4.9.2 Identifica diferenzas,
regularidades e semellanzas,
ortográficas e léxicas entre todas as X
linguas que coñece e/ou está a
aprender, como punto de apoio para a
súa aprendizaxe.
TOTAL 21 5 12 7

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e
reproduce textos procedentes da
literatura popular oral galega (refráns, X X X
adiviñas, lendas, contos, poemas,
conxuros, ditos,cantigas) e da literatura
galega en xeral.
LGB5.1.2. Valora os textos da literatura
galega (oral ou non) como fonte de X X
coñecemento da nosa cultura e como
recurso de gozo persoal.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos
en galego da literatura infantil, X X X
adaptacións breves de obras clásicas e
literatura actual, adaptadas á idade e
en diferentes soportes.
LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos
en galego da literatura infantil, X X X
adaptacións breves de obras clásicas e
literatura actual, adaptadas á idade e
en diferentes soportes.
LGB5.3.1. Identifica as características X X
principais dos diferentes xéneros
literarios: narrativa, poesía e teatro.
LGB5.3.2. Distingue algúns recursos X
retóricos e métricos propios dos
poemas.
LGB5.3.3. Identifica e emprega
algunhas figuras literarias: X X X
comparacións, personificacións,
hipérboles e xogos de palabras.
LGB5.3.4. Identifica temas e tópicos X X
recorrentes na literatura.
LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e
relatos, a partir de modelos, para X X X
comunicar sentimentos, emocións,
estados de ánimo e lembranzas.
LGB5.5.1. Participa activamente en X
dramatizacións de textos literarios
diversos.
LGB5.6.1. Valora a literatura en
calquera lingua, como vehículo de X X X
comunicación, fonte de coñecemento e
como recurso de gozo persoal.
LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e
mitos sinxelos doutras culturas cos da X X
cultura galega, amosando interese e
respecto.
LGB5.7.2. Amosa curiosidade por
coñecer outras costumes e formas de X X
relación social, respectando e
valorando a diversidade cultural.
TOTAL 13 2 2 2 11
Criterios e instrumentos de

cualificación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS

6.º

Valoración dos contidos e Realización de probas orais e probas escritas.
competencias adquiridas ou 60% Rexistro de resultados da avaliación continua.
desenvolvidas.

Valoración do traballo: Caderno
Realización adecuada do Rexistro de actividades da clase
traballo 20% Rexistro de organización de materiais
Organización dos materiais Murais e outros traballos TICs.
Presentación do caderno Traballos en grupo

Presentacións
Valoración de actitudes: Rexistro de entrega de deberes no tempo

Escoita e atención 20% Puntuación de corrección dos deberes
Participación Rexistro de participación
Esforzo, iniciativa Rexistro de actitude na aula
Colaboración



O Proxecto lector é un documento que integra todas as intervencións do centro destinadas ao fomento da lectura,
da escritura e das habilidades informativas. Nel detállanse os obxectivos de actuación e as actuacións respecto ao
tempo diario de lectura.

Este proxecto será o referente para a elaboración dos plans anuais de lectura que se incluirán na programación xeral
anual.

O  Plan  de  introdución  das  TIC´s  é  un  documento  que  integra  todas  as  intervencións  do  centro  destinadas  á
implantación no uso das novas tecnoloxías así como a súas estratexias, metodoloxía e niveis competencias. Os cursos
de 5º e 6º de educación primaria están integrados no Proxecto Abalar.
Este Plan será o referente para a elaboración dos plans anuais que se incluirán na programación xeral anual.

O Plan de convivencia é un documento que integra todas as intervencións do centro destinadas a tratar de implicar
aos distintos sectores da comunidade educativa na mellora do clima de convivencia, os procedementos de actuación
orientados á prevención de conflitos e á consecución dun adecuado clima no centro así como as funcións, dereitos e
deberes dos membros da comunidade educativa en canto á convivencia escolar. Tamén se inclúe o Protocolo Xeral
de prevención, detección e tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso

O Proxecto lingüístico establece as actuacións do centro referidas aos aspectos que contempla o Decreto 79/2010,
do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

A partir do Proxecto lingüístico o Equipo de Dinamización da Lingua Galega elabora cada curso a concreción anual
que se recolle na PXA de cara a acadar os obxectivos que no ámbito da normalización lingüística se recollen no
Proxecto Educativo.

O Proxecto lingüístico recolle tamén as linguas a empregar nas distintas áreas do currículo e o funcionamento xeral e
organización das seccións bilingües que o centro teña autorizadas en cada curso escolar.



As  actividades  complementarias  e  extraescolares  figuran  no Proxecto  educativo  do  centro  e  no Pan de  saídas
escolares. Estas actividades desenvólvense na PXA de cada curso.
Actividades complementarias e extraescolares.

Considéranse actividades complementarias as planificadas polos mestres que utilicen espazos ou recursos diferentes
ao resto de actividades ordinarias da área, aínda que precisen tempo adicional do horario non lectivo para a súa 
realización. Serán avaliables para os efectos académicos e obrigatorias tanto para os mestres como para os alumnos.
Non obstante, terán carácter voluntario para os alumnos as que se realicen fóra do centro ou que precisen achegas 
económicas das familias, caso en que se garantirá a atención educativa dos alumnos que non participen nelas. Entre 
os propósitos que perseguen este tipo de actividades destacan:

· Completar a formación que reciben os alumnos nas actividades curriculares.
· Mellorar as relacións entre alumnos e axudarlles a adquirir habilidades sociais e de comunicación.
· Permitir a apertura do alumnado cara ao contorno físico e cultural que o rodea.

· Contribuír ao desenvolvemento de valores e actitudes adecuadas relacionadas coa interacción e o 
respecto cara aos demais, e o coidado do patrimonio natural e cultural.

· Desenvolver a capacidade de participación nas actividades relacionadas co contorno natural, social e 
cultural.

· Estimular o desexo de investigar e saber.

· Favorecer a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade do alumno.
· Espertar o sentido da responsabilidade nas actividades nas que se integren e que realicen.

· Visitas a museos e institucións culturais.

· Celebración de efemérides: Día do Libro, Día da Paz…
· Festas e conmemoracións.
· Visitas a espazos naturais.
· Celebración de concursos, certames, en relación á área de matemáticas...

Procedementos para avaliar a propia programación.

Os docentes contamos con reunións periódicas organizadas co fin de elaborar propostas de mellora na práctica 
educativa e tomar conclusións do proceso de ensinanza-aprendizaxe realizado polo alumnado.

Os mestres e as mestras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente.
Os aspectos aos que atenderá son os seguintes:

· Organización e coordinación do equipo.
· Planificación das tarefas.

· Participación. Ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e aprobación de acordos. Implicación dos
membros. Proceso de integración no traballo. Relación e implicación dos pais. Relación entre os

alumnos, e entre os alumnos e os profesores.
Procedementos e dos instrumentos existentes para avaliar o proceso de ensinanza:

· Cuestionarios.

· Intercambios orais: entrevista con alumnos, entrevistas con pais, reunións con pais.
· Resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos.
· Resultados da avaliación final de etapa individualizada.

Avaliación das programacións de aula
Co fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso, avaliaranse os seguintes indicadores:

· Desenvolvemento na clase da programación.
· Relación entre competencias, obxectivos e contidos.
· Adecuación de obxectivos, medios e metodoloxía e contidos ás necesidades reais.
· Dificultades atopadas

Avaliación do proceso de ensinanza e da práctica docente

As mestras e mestres avaliarán, nas sesións de avaliación do seu grupo, os procesos de ensino e a súa práctica
docente  en  relación  coa  adecuación  ao  alumnado,  co  logro  dos  obxectivos  da  etapa  e  das  áreas,  e  co
desenvolvemento das competencias básicas. Esta avaliación incluirá, polo menos, os seguintes aspectos:
a) A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades do alumnado.
b) As aprendizaxes acadadas polo alumnado (competencias adquiridas e logro dos obxectivos)
c) As medidas de atención á diversidade aplicadas.

d) A programación e o seu desenvolvemento, a organización da aula, o aproveitamento dos recursos do centro e os 
procedementos de avaliación do alumnado.

e) A coordinación entre os mestres e mestras dos diferentes cursos e co centro de adscrición de educación secundaria.

Ao finalizar o sexto curso de Educación Primaria, realizarase unha avaliación individualizada a todos os alumnos, na 
que se comprobará o grao de adquisición de:



· Competencias en comunicación lingüística e en matemáticas,
· Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía,
· Logro dos obxectivos da etapa,

De acordo coas características xerais das probas que estableza o Goberno.

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables para esta avaliación serán os que figuran no 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da educación primaria.

O resultado da avaliación expresarase nos niveis: Insuficiente: 1, 2, 3, 4 (IN), Suficiente: 5 (SU), Ben: 6 (B), Notable:
7,8 (NT) ou Sobresaliente:  9, 10 (SB).  O nivel  obtido por cada alumno farase constar  nun informe que lles será
entregado aos pais ou titores legais. Este informe terá carácter informativo e orientador para os centros en que os
alumnos cursasen sexto curso de Educación Primaria e para os centros en que vaian continuar os seus estudos, así
como para os equipos docentes, os pais ou titores legais, e os alumnos.

Avaliarase a programación didáctica a partir da seguinte táboa:

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR… PROPOSTAS DE
MELLORA

Temporalización das tarefas

Desenvolvemento dos
obxectivos e contidos
didácticos

Realización de tarefas

Estratexias metodolóxicas
seleccionadas

Recursos

Claridade nos criterios
de avaliación

Uso de diversas ferramentas
de avaliación

Evidencias
dos estándares de
aprendizaxe

Atención á diversidade


