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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

O currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia ven regulado 

polo Decreto 105/2014, do 4 de setembro e á Lei Orgánica 8/2013 do 9 de 

decembro para a mellora da calidade educativa. 

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é 

competencia plena da Comunidade Autónoma galega o regulamento e administración do 

ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, sen 

prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o 

parágrafo primeiro do seu artigo 81, o desenvolvan. 

O Real Decreto 1513/2006, do 7 de decembro, polo que se establecen as 

ensinanzas mínimas da educación primaria que facilitarán a continuidade, progresión e 

coherencia da aprendizaxe no caso de mobilidade xeográfica do alumnado, desenvolve os 

aspectos básicos do currículo en relación cos obxectivos, competencias básicas, contidos 

e criterios de avaliación. 

Os centros docentes desenvolverán e completarán, se fora o caso, o currículo das 

diferentes etapas e ciclos no uso da súa autonomía, respondendo ao principio de 

autonomía pedagóxica, de organización e xestión que o decreto lles atribúe aos centros 

educativos coa finalidade de adecuarse ás características e á realidade educativa de cada 

un deles. O currículo ten como obxectivo contribuír ao logro dos principios básicos deste 

decreto: 

- lograr unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa 

personalidade  

- facilitarlles aos alumnos e ás alumnas as aprendizaxes da expresión e da 

comprensión oral,  

- a lectura,  

- a escritura,  

- o cálculo,  

- a adquisición de nocións básicas da cultura,  

- os hábitos de convivencia, de estudo e de traballo,  

- o sentido artístico, a creatividade e a afectividade, 

e preparalos/as para cursar con aproveitamento a educación secundaria 

obrigatoria. 

A educación primaria e máis a educación secundaria obrigatoria constitúen o ensino 

básico, que é obrigatorio e gratuíto. A educación primaria é, pois, a primeira etapa do 

ensino obrigatorio. Como tal, caracterízase por unha especial atención á diversidade, pola 
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prevención das dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica de apoios e/ou reforzos 

tan pronto como sexan detectadas, acudindo ás medidas organizativas e/ou curriculares 

que sexan precisas para asegurar o principio de equidade, sen prexuízo de garantir unha 

educación común para todo o alumnado. 

Nesta liña, estableceranse os mecanismos precisos para lograr unha coordinación 

entre esta etapa e as de educación infantil e educación secundaria obrigatoria. Porén, 

será de grande importancia a acción titorial que vertebre todas as actuacións con cada un 

dos grupos e con cada alumno e cada alumna dese grupo. O eixe do traballo nesta etapa 

educativa será o desenvolvemento das competencias básicas que permitan encamiñar 

todo o alumnado cara ao logro dunha formación integral, tanto na súa vertente persoal 

coma nas demandas sociais e culturais que faciliten a continuación dos estudos e, 

posteriormente, a inclusión na vida laboral, pero sempre coa asunción da necesidade de 

aprender ao longo de toda a vida. 

Ten enorme importancia a presenza no currículo das competencias clave que o 

alumnado deberá desenvolver na educación primaria e completar na educación 

secundaria obrigatoria. As competencias permiten identificar aquelas aprendizaxes que se 

consideran imprescindibles desde un enfoque integrador e orientado á aplicación dos 

saberes adquiridos. O seu logro deberá capacitar as alumnas e os alumnos para a súa 

realización persoal, a incorporación satisfactoria á vida adulta e o desenvolvemento 

dunha aprendizaxe permanente ao longo da vida. Será preciso que a organización dos 

centros educativos, as formas de relación de todas as persoas compoñentes da 

comunidade educativa, as actividades docentes, así como as complementarias e 

extraescolares, incidan no desenvolvemento das citadas competencias. Prestarase 

especial atención á educación en valores e ás normas de convivencia que permitan unha 

incorporación á sociedade democrática con respecto, interese, esforzo e responsabilidade. 

 O noso centro conta con tres unidades de 3º curso de Educación Primaria.  

 

CARACTERÍTICAS DO ALUMNADO  

As peculiaridades máis relevantes dos alumnos e as alumnas neste nivel 

que van condicionar de forma decisiva a intervención docente na aula, son 

as seguintes: 

Desenvolvemento afectivo 

a) Estabilizan o control emocional e equilibran e melloran os seus sentimentos. 

b) Inician a súa independencia respecto dos referentes máis significativos, de camiño 

cara á autonomía. 

Desenvolvemento psicomotor 

a) Coñecemento e dominio do esquema corporal. 

b) Coñecemento e dominio das condutas motrices de base. 
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c) Coñecemento e dominio das condutas neuromotrices. 

e) Coñecemento e dominio da psicomotricidade grosa e da fina. 

O dominio da psicomotricidade vai permitir mellorar substancialmente a 

comprensión e a expresión de diferentes linguaxes, particularmente da 

linguaxe escrita. 

Desenvolvemento cognitivo 

a) A intelixencia é cada vez máis operativa e lóxica. 

b) A realidade pasa a ser máis obxectiva progresivamente. 

c) Dominan o manexo de símbolos e signos de códigos convencionais, o 

que favorece a capacidade de representación e a aprendizaxe da lingua 

escrita, a numeración, a representación espacial e gráfica, e a lectura da 

imaxe. 

d) Pasan da explicación por yuxtaposición (organizando e explicando a 

totalidade en fragmentos sen conexión coherente) á lóxica (por categorías 

socialmente elaboradas e facilitadas polos adultos). 

e) Incrementan a capacidade de introspección, co que o pensamento é 

cada vez máis causal e comeza a ser máis analítico e deductivo. 

f) Experimentan un cambio cualitativo no modo de organizar a realidade. 

h) Manifestan maior curiosidade intelectual. 

i ) Consolidan a noción de conservación. 

j ) Observan cambios en situacións e fenómenos do mundo físico e poden 

describilos, comparándoos e establecendo relacións de diferenzas e 

semellanzas. 

k) Afianzan a diferenza entre os feitos e fenómenos físicos e os 

psicolóxicos. 

l ) Exploran as características dos materiais que utilizan. 

m) Utilizan cada vez mellor as estratexias da linguaxe, o estudo, a 

atención e a memoria comprensiva. 

n) Melloran substancialmente o seu coñecemento, operando mellor de maneira 

progresiva. 

Desenvolvemento da personalidade 

a) Asentan  a súa identidade, estabilizando e mellorando as características de cursos 

anteriores : autoestima, eficacia e estima dos demais. 

b) Regulan o carácter. 

d) Desenvolven unha gran capacidade de esforzo e entusiasmo. 

Desenvolvemento social. 

a) Interésanse pola cooperación e a participación. 

b) Desenvolven a capacidade para aceptar o punto de vista dos demais 

(redución do egocentrismo). 
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c) Descobren intereses comúns, relacionándose aínda máis cos demais, 

respectando as normas e tomando decisións conxuntas. 

d) Adquiren paulatinamente máis autonomía. 

e) Intégranse progresivamente noutros ambientes sociais fose do 

ámbito familiar. 

f ) O grupo de iguais comeza a ser moi importante para eles. 

A partir de intereses comúns, intensifican as relacións cos outros, 

establecendo lazos profundos de amizade. 

En definitiva caracterízanse porque: 

- Empeza a haber unha maior capacidade nos alumnos e as alumnas para 

interesarse por aspectos máis detallados da realidade, o que facilitará a 

ampliación dos campos do coñecemento que se aborden. 

- Adquire maior relevancia o traballo cooperativo, e o individual empeza a ser 

cada vez máis autónomo. 

- A dependencia afectiva do alumnado cara ao profesorado vaise 

reducindo. 

 

Os trazos evolutivo-madurativos e os aspectos 

psicopedagógicos deste nivel de Educación Primaria son os seguintes: 

 

1 .º Crecente capacidade de abstracción e nova construción do real 

a) Posibilidade dunha aprendizaxe sistemática de códigos convencionais 

(lectoescritura, cálculo, linguaxe musical, códigos de representación espacial 

e temporal, etc.) e o seu uso de forma fluída. 

b) Capacidade para apreciar e disociar calidades dos obxectos e fenómenos 

(cantidade, lonxitude, distancia, peso, volume, etc.). 

c) Capacidade para construír abstraccións cuxo significado parte da súa propia 

experiencia, illando as calidades dos obxectos e establecendo 

relacións entre eles mediante atributos, características e propiedades. 

d) Posibilidade dun coñecemento cada vez máis sistemático e elaborado 

(científico), non exclusivamente a través da experiencia. 

e) Desenvolvemento e afianzamento progresivo de actitudes, como a curiosidade 

intelectual, a necesidade de observación e control da realidade, o interese 

pola explicación, etc., que dan acceso ao mundo científico. 

f ) Construción dun espazo e un tempo obxectivos e mensurables. 

 

2 .º Linguaxe e autonomía 

a) Despregamento da súa total funcionalidade, dada a capacidade de análise da 

propia lingua e de reflexión sobre os produtos lingüísticos, o que mellora a 
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comprensión e a expresión. 

b) Dominio cualitativo da coordinación lingüístico-psicomotriz (neuromotriz, 

perceptomotriz, óculo-manual, etc.). 

c) Transvasamento progresivo da heteronomía á autonomía intelectual, social e 

moral, o que potencia a autonomía da propia aprendizaxe. 

3 .º Interacción social e auto concepto 

a) Consolidación da identidade. 

b) Concienciación das capacidades e limitacións. 

c) Aumento do control emocional. 

d) Avaliación da propia situación na contorna. 

e) Aceptación das normas e do punto de vista dos demais. 

f ) Adaptación á vida escolar. 

g) Interacción cos demais. 

h) Convivencia en grupo. 

i ) Aumento do autoconcepto, a autoestima e a autoeficacia. 

En suma, esta curso debe proporcionar ao alumnado: 

a) A formación integral que facilite o desenvolvemento armónico da súa personalidade. 

b) A madurez necesaria correspondente a esta etapa do ciclo vital. 

c) O tratamento adecuado das súas diferenzas individuais. 

d) A posibilidade de realizar unha aprendizaxe construtiva. 

e) O coñecemento e o dominio persoal e do medio básicos. 

f) O dominio das ferramentas básicas instrumentais do coñecemento. 

g) O desenvolvemento da cognición e a motivación . 

h) A consolidación da súa socialización e a súa autoestima. 

 

 

 

 

 

 OBXECTIVOS 

 

A finalidade da educación primaria é proporcionarlles a todos os nenos e nenas unha 

educación que permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu propio benestar, 

adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral, á 

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

como desenvolver habilidades sociais e hábitos de traballo. 
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A acción educativa nesta etapa procurará a integración das distintas experiencias e 

aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo.  

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. 
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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. 

 

METODOLOXÍA 

 

A metodoloxía ten por finalidade orientar e asegurar unha actuación pedagóxica o 

máis axeitada posible ós temas relacionados coa maneira de imparti-la ensinanza. A 

ensinanza do alumnado realizarase a través dunha aprendizaxe significativa.  

Os principios nos que se basea son: 

• Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes 

previas. 

• Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos 

coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

• Autonomía: facer posible que os alumnos e alumnas realicen aprendizaxes 

significativas por si sós. 

• Proporcionar situacións nas que os alumnos e alumnas deban actualizar os seus 

coñecementos. 

• Proporcionar situacións de aprendizaxe motivadoras. 

• Proporcionar situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental 

do alumno ou alumna e que o leve a reflexionar e a xustificar as súas actuacións. 

• Promover a interacción na aula como motor de aprendizaxe.  

• A participación activa requirirá que o alumnado se apropie progresivamente das 

normas convencionais. 

Aspectos a ter en conta: 

• A adecuación dos obxectivos xerais da Educación Primaria ao contexto 

socioeconómico e cultural do Centro e ás características dos alumnos/as. 

• Prestarase atención á diversidade do alumnado se queremos que todos aprendan. 

En canto ó proceso ensinanza-aprendizaxe na aula distinguiremos varios tipos de 

actividades segundo a súa finalidade, tendo en conta que non todos saben o 

mesmo, que non teñen as mesmas capacidades, intereses ou maneiras de 

aprender. 
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• Principio de globalización: require organizar os contidos en torno a eixes que 

permitan abordar os problemas, as situacións e os acontecementos dentro dun 

contexto na súa globalidade. 

• Metodoloxía construtiva: o factor decisivo na realización das aprendizaxes 

escolares é o alumno ou alumna, quen modifica e reelabora os esquemas de 

coñecemento, construíndo a súa propia aprendizaxe. Neste proceso o profesor/a 

actuará como guía para establecer relacións entre os coñecementos e experiencias 

previas e os novos contidos. O seu labor é de mediador no proceso, de promotor de 

contextos variados. 

• Educación dos valores: a educación moral e cívica, a educación para a paz, a 

igualdade de oportunidades entre os sexos, a educación ambiental, sexual, para a 

saúde, a educación do consumidor e a educación vial estarán sempre presentes no 

proceso de ensino e aprendizaxe. 

• Actividades lúdicas: o xogo plantéxase como recurso especialmente indicado para 

a motivación e a relación intergrupal. O carácter lúdico e gratificante estará 

presente en tódalas actividades para facilita-la súa realización. 

 

 

Do anteriormente dito despréndese que: 

 

• Pretendemos poñer en práctica unha metodoloxía integradora e participativa 

que afronte a diversidade presente, que sexa lúdica e estimulante a través da 

utilización de variados recursos na escola. Deste xeito o alumnado irá acadando un 

conxunto de aptitudes e competencias básicas. 

• A variedade das producións ou modelos presentados será fundamental, non só 

para manter a motivación, senón tamén para atender ás diferenzas de nivel, de 

desenvolvemento e de formas de aprender. 

• Todas as áreas curriculares deben contribuír ao desenvolvemento de procesos 

autónomos,de exploración activa, de expresión persoal, de creación, de busca de 

estratexias propias de resolución de problemas e de sensibilidade estética. Aspectos 

como a creatividade, a investigación, o esforzo,... non deben ser tratados en 

todas as áreas. 

• A metodoloxía conducirá tamén á adquisición dunha autonomía crecente que se 

acadará primeiro aprendendo a empregar as axudas externas (dicionarios, internet, 

bancos de recursos da aula...) e as internas (reflexións no uso da lingua, 

autoavaliacións,...). 

• Débese partir das experiencias vividas polo alumnado. A partir de situacións 

contextuais e daquilo que está presente na vida do alumnado, tratarase de que 

tente interpretalo usando conceptos cada vez máis complexos e rigorosos. 
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• Cómpre partir do próximo e inmediato, de aspectos relacionados co seu 

contorno e abordar a resolución de problemas reais. 

• O alumnado debe ser protagonista da súa propia aprendizaxe construíndo e 

autorregulando. 

• O estudo debe abordarse desde unha perspectiva global. Cómpre, organizar os 

contidos e bloques de xeito globalizado arredor de proxectos, centros de interese, 

investigacións no medio... 

• Na significatividade está involucrada tamén a funcionalidade social: o que o 

alumnado aprende debe ter sentido para poder actuar na colectividade. 

• A aprendizaxe terá unha interacción entre iguais que fomente o intercambio de 

ideas e o cuestionamento dos propios esquemas, a descuberta dos propios erros, o 

desenvolvemento do respecto cara ás opinións alleas, a participación responsable 

en tarefas de grupo e o dominio cada vez máis autónomo das regras que rexen o 

intercambio comunicativo. 

• A aprendizaxe é unha construción persoal. Aprender é reconstruír os esquemas 

partindo das ideas de cada persoa, estendéndoas ou modificándoas segundo o caso  

• A atención á diversidade debe estar presente en calquera deseño de estratexias 

para aprender. 

• Cómpre non esquecer a introdución da perspectiva de xénero na área: evitar a 

masculinización; incluír tamén as contribucións das mulleres. 

• Iniciarase aos alumnos na introdución ao coñecemento científico que permitirá 

ampliar e profundar, a experiencia persoal. O alumnado de primaria debe iniciarse 

no método científico máis como instrumento para abordar solucións a problemas do 

contorno que como un método moi estruturado en pasos e ríxido. 

 

 

 

O papel do profesorado é o de: 

 

• Facilitador das aprendizaxes críticas e persoais; 

• Organizador de ambientes adecuados que permitan o manexo de fontes diversas e 

actualizadas; 

• Propiciador de experiencias de aprendizaxe integradoras, significativas, 

diversificadas e globalizadoras; 

• Favorecedor do traballo colectivo e cooperativo que permita a máxima interacción 

entre o alumnado... 

 

A súa actuación deberá favorecer contextos múltiples que permitan a exploración, a 

experimentación e o descubrimento. Estes contextos favorecerán a actividade, a reflexión 
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sobre a acción, a valoración crítica previa observación, comparación e contraste... Será 

necesariamente un papel de dinamizador do grupo que suxira propostas capaces de 

facer que o alumnado relacione as súas ideas previas coas novas aprendizaxes, 

facilitando visións alternativas, organizando a adquisición de técnicas diversas de xeito 

progresivo, fomentando no alumnado o uso de estratexias persoais, creando un clima de 

aula que potencie o contraste de opinións, a reflexión conxunta, o intercambio e a 

relación. Capaz de estimular o alumnado para que atope solucións persoais e creativas, 

evitando as respostas únicas e pechadas. 

En definitiva, un profesorado que: 

• deixe de desempeñar un papel de transmisor, 

• que valore as achegas e progresos nunha actividade coavaliativa, 

• que estimule a actividade e a participación  

 

A organización da aula debe permitir o intercambio entre o alumnado, a exploración e 

manipulación sensorial dos materiais, obxectos e instrumentos para descubrir as súas 

posibilidades e para seleccionar aqueles máis adecuados ao tipo de actividade que se 

quere realizar e ao resultado que se quere obter. Os espazos deben ser amplos e 

flexibles, que permitan agrupamentos diversificados e o traballo cooperativo e ofrezan 

posibilidades variadas de uso en diferentes momentos, sen descartar os espazos comúns 

do centro. 

 

O clima e a organización da aula debe permitir: 

 

• A planificación conxunta e a autonomía nas tarefas, 

• A organización dos materiais e recursos, a adopción de fórmulas variadas de 

agrupamento acordes coas necesidades diversas de traballo de cada área... 

• Unha aula, en suma, que posibilite a realización de actividades diversas (buscar no 

ordenador, facer experimentos, tomar notas, facer esquemas, consultar libros, 

escribir, manexar un modelo anatómico, discutir en gran grupo, debater en 

pequeno grupo...). 

Algunhas técnicas, estratexias e métodos que poden axudar nesta tarefa de 

achegamento do alumnado ao coñecemento son:  

• Proxectos.- Ao redor dun tema ou aspecto de interese. 

• Investigación no medio.- Partindo dunha situación real e da súa observación 

defínense aspectos que teñen que ser motivo de estudo a través dun debate na 

clase. 

• Actividades de experimentación.- Este tipo de actividades apunta cara ao 

desenvolvemento dunha actitude científica nas nenas e nos nenos. 
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• Resolución de problemas concretos, a aprendizaxe como tratamento de 

situacións problemáticas de interese persoal, social e local, e que hai que propoñer 

actividades que impliquen activamente o alumnado na resolución de problemas 

sobre o medio utilizando recursos variados. 

• Realización de debates, mesas redondas... 

• Estudo e debates sobre casos 

Existen múltiples actividades, tarefas... posibles de aprendizaxe na área. Algúns 

exemplos son: 

• Exposicións. 

• Organización de álbums. 

• Dramatizacións e xogos de rol. 

• Elaboración de cartafoles, carpetas dixitais... temáticos. 

• Organización de ficheiros temáticos de vocabulario. 

• Produción de diarios de campo, biografías... 

• Realización de xogos de orientación. 

• Construción de maquetas. 

• Elaboración de monografías sobre un tema local. 

• Preparación dunha conferencia. 

• Elaboración dun cómic sobre un período histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Requírese o uso de recursos múltiples e variados, convencionais e non 

convencionais, así como a creación de recursos propios e de aula elaborados polo 

alumnado con materiais diversos (entre os que cabe salientar os de refugallo). 

Un dos recursos salientables é o do xogo, dado que, ademais de contribuír a un 

desenvolvemento afectivo e social, fomenta a exploración, a manipulación de materiais e 

é un medio ideal para a adquisición de habilidades corporais. 

O uso de materiais audiovisuais. Neste grupo pódense incluír: ordenador, cine, 

televisión, canón de vídeo, cámara fotográfica, materiais para o traballo coa luz, radio, 

casete, pantalla dixital...As TIC, son cada vez máis esenciais na área para buscar 

información (internet, dicionarios e enciclopedias dixitais, webquest...), como facilitador 

do tratamento de datos, como recurso capaz de amosar modelos, como medio para a 
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redacción de informes e para a comunicación de conclusións e informacións, para a 

resolución e comprensión de problemas matemáticos, para a adquisición e 

desenvolvementos dos idiomas,para comparar música e actividades plásticas de 

diferentes lugares e momentos, como medio para usar programas de ordenador para 

deseño e debuxo,... 

Un recurso básico será tamén a biblioteca (da aula e do colexio) como centro de 

recursos de aprendizaxe ou centro de recursos de información. Nela podemos atopar: 

biografías, libros de imaxes, libros de literatura infantil e xuvenil, cancioneiros, 

discografía, vídeos, enciclopedias, CD... 

Xunto aos recursos comentados, hai que ter en conta tamén aqueles que xa son de 

uso común nas clases de plástica e música como: carteis, anuncios publicitarios, 

fotografías, catálogos, láminas, debuxos, obxectos para colorear (rotulador, ceras, 

témpera, acuarela...), diferentes tipos de soporte (papel, cartón, teas, pedras...), 

diferentes obxectos cotiáns. 

De utilidade pode ser o contacto real ou virtual con outras escolas, institucións 

variadas, museos, exposicións, espectáculos, obradoiros de artesanía... que posibiliten o 

coñecemento de diversos patrimonios culturais, artísticos e musicais. 

O traballo permitirá ao alumnado utilizar variados recursos: 

• Debuxos, fotografías, películas, carteis... 

• Vestixios histórico-artísticos. 

• Cancións, sons... 

• Vídeos, cintas, discos, CD... 

• Museos. 

• Exposicións. 

• Mapas, planos, atlas, globos... 

• Medios de comunicación. 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, 

entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todo el 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 
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flexibles ou as adaptacións do currículo. A nosa actitude como docentes ha de ser 

creativa e motivadora, para saber estimular de forma variada ao alumnado, e saber 

adecuarnos ás características diferenciadoras do mesmo. A actitude constante ha de ser 

a de flexibilidade, respetando os tempos e coidando o aspecto afectivo-emotivo, tendo 

presente que as necesidades son interactivas, dinámicas e individuales. 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha 

atención educativa diferente á ordinaria por presentar necesidades educativas especiais, 

dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade 

(TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou 

por condicións persoais ou de historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento 

das súas capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da etapa, 

estableceranse as medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu 

progreso axeitado. 

Cando sexa preciso, e, tendo en conta a Orde do 6 de octubre do 95 que regula as 

adaptacións curriculares na Comunidade Autónoma de Galicia, haberá que proporcionarlle 

ós alumnos reforzo educativo, que é unha medida de atención educativa de tipo 

ordinario, que non require avaliación psicopedagóxica previa, pois se trataría de modificar 

aqueles aspectos non prescriptivos do curriculum (metodoloxía, recursos). Cando as 

dificultades sexan maiores, e tras unha evaluación psicopedagóxica, procederáse á 

realización dunha ACI. Esta sí supón a modificación de elementos prescriptivos do 

curriculum e necesita autorización da inspección educativa. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

O terceiro curso participará na organización das actividades de obrigada 

conmemoración que se establece no calendario escolar para o presente curso académico.   

 

En canto ás saídas escolares, están programadas as seguintes: 

Visita á Casa das Ciencias (Planetario) (1º trimestre) 

Visita ao Museo de Belas Artes  (2º trimestre) 

Visita ao Ventoso (3º trimestre) 

 

E outras que poidan ser ofertadas ao longo do curso e resulten de interese. (Obras de 

teatro, exposicións…) 
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AVALIACIÓN 

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 o curso e para todas as áreas. 
 
                 CRITERIOS   INSTRUMENTOS 
 

Valoración dos contidos 
e competencias 
adquiridas ou 
desenvolvidas na 
unidade 
 

50% 

• Realización de probas escritas e orais ao finalizar 
cada unidade e ao final do trimestre 

• Rúbricas de avaliación 

Valoración do traballo 
na aula: 
• Realización adecuada 

do traballo 
• Organización dos 

materiais 
• Presentación do 

caderno 

30% 

• Caderno 
• Rexistro de actividades da clase 
• Rexistro de organización de materiais 

 

Valoración de actitudes 
na aula: 
• Escoita 
• Participación 
• Esforzo 
Colaboración 20% 

• Rexistro de entrega de tarefas no tempo 
• Rexistro de corrección das tarefas 
• Rexistro de participación 
• Rexistro de actitude na aula 

 
 
 
 
 
 

 
 

Haberá unha avaliación de cada una das actividades despois da súa execución. 

Ao remate de cada trimestre haberá una avaliación dos resultados obtidos polos rapaces. 

 A avaliación desta programación farase a final de curso, facéndose constar os 

resultados obtidos na “Memoria do Centro 2018-2019”. 
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QUEN ADOPTA AS DECISIÓNS SOBRE A PROMOCIÓN? 

 

O alumno ou a alumna accederá ao cuarto curso sempre que se considere que logrou os 

obxectivos que correspondan aos do curso, 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. 

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 alumnado. 

O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado 

tomando especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor. 

 

No suposto de que a decisión sexa negativa será preceptivo o trámite de audiencia 

previa dos pais ou titores do alumno por parte do mestre titor. 

 

 

 

PROXECTO LECTOR DO CENTRO 

 

No terceiro curso da Educación Primaria, lévase a cabo o Proxecto Lector establecido 

para todo o CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre. Así, se contempla no PC todo o 

relativo a dito plan. Remitimos, por tanto ao PC para coñecer os detalles e características 

do Proxecto. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1º Trimestre 2ºTrimestre 3º Trimestre 

Tema 1: Os números 

Tema 2: Sumas e restar 

Tema 3: Multiplicar 

Tema 4: Practicar a 

multiplicación 

Tema 5: Dividir 

Tema 6: Practicar a división 

Tema 7: As fraccións 

Tema 8: Medir lonxitudes, 

capacidades e masa 

Tema 9: O tempo e os 

cartos 

Tema 10: Líneas, restas e 

ángulos 

Tema 11: Figuras planas 

Tema 12: Corpos 

xeométricos 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

1º Trimestre 2ºTrimestre 3º Trimestre 

Tema 1: O teu corpo crece 

Tema 2: Un mundo de 

animais: Os Invertebrados  

Tema 3: Os animais: Os 

Vertebrados 

Tema 4: A materia e os 

materiais 

Tema 5: A enerxía 

Tema 6: As máquinas 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

1º Trimestre 2ºTrimestre 3º Trimestre 

Tema 1: Un lugar no 

universo 

Tema 2: A Terra, un 

planeta diferente 

Tema 3: As paisaxes 

cambian 

Tema 4: Xuntos vivimos 

mellor! 

Tema 5: O tempo pasa 

Tema 6: Así é a nosa 

historia 

 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

1º Trimestre 2ºTrimestre 3º Trimestre 

Tema 1: La identidad 

Tema 2: Las emociones 

Tema 3: La imaginación 

Tema 4: Los miedos 

Tema 5: La familia 

Tema 6: La amistad 

Tema 7: La honestidad 

Tema 8: Los conflictos 

Tema 9: La naturaleza 

Tema 10: La historia 

Tema 11: El mundo 

Tema 12: El universo 
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ÁREA DE LINGUA GALEGA 

1º Trimestre 2ºTrimestre 3º Trimestre 

Tema 1: Unha historia 

especial 

Tema 2: A maxia do bosque 

Tema 3: Bip,bip: tes unha 

mensaxe 

Tema 4: Sinte o Nadal 

Tema 5: Todos distintos, 

todos iguais 

Tema 6: Obxectos con 

moitas vidas 

Tema 7: Ti decides 

Tema 8: Estou ao día 

Tema 9: Síntome ben 

 

Tema 10: De acordó? 

 

Tema 11: Exprésate 

 

Tema 12: As cores so 

mundo 

 

 

ÁREAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

1º Trimestre 2ºTrimestre 3º Trimestre 

Tema 1: Exploramos el 

universo 

Tema 2: Animales artísticos 

Tema 3: Conocemos 

nuestro cuerpo 

Tema 4: Contemplamos el 

paisaje 

Tema 5: Hace mucho 

tiempo… 

Tema 6: Menuda energía 

 

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1º Trimestre 2ºTrimestre 3º Trimestre 

Tema 1: O proxecto de 

facer un mundo mellor 

Tema 2: Somos únicos 

Tema 3: Necesitámonos 

uns a outros 

Tema 4: A confianza nos 

demais 

  

Tema 5: A convivencia e a 

dignidade 

Tema 6:A felicidade: un 

proxecto común 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR ÁREAS 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Expresar verbalmente a descrición da situación problemática dun problema 

formulado e o seu proceso de resolución. 

  2. Xerar diversas estratexias de resolución de problemas aplicando as operacións 

coñecidas e comprobando as solucións. 

  3. Recoñecer regularidades e patróns en situacións diversas para elaborar predicións. 

 4.  Indagar sobre os problemas propostos formulando variacións, dúbidas e aplicacións 

en contextos próximos. 

  5.  Empregar o método científico e os coñecementos matemáticos para a elaboración de 

hipótese no contexto da materia. 

  6. Manexar habilidades de comunicación verbal e non verbal na relación cos demais. 

  7.  Identificar fortalezas e debilidades para a aprendizaxe da materia. 

  8.  Discernir sobre o uso de ferramentas tecnolóxicas e de cálculo de xeito eficaz no 

desenvolvemento curricular da materia. 

  9.  Mellorar o uso de estratexias e de habilidades no traballo individual e en equipo. 

10.  Identificar e escribir os números naturais de 0 a 99 999. 

11. Comprender as implicacións do uso dun sistema de numeración posicional decimal. 

12. Coñecer e aplicar algoritmos para a realización de operacións en sumas, restas, 

multiplicacións e divisións sinxelas. 

13. Entender o concepto de medida e aplicalo na selección e no uso de instrumentos e 

magnitudes nun contexto real. 

14.  Desenvolver estratexias de medida exacta e aproximada de lonxitude, de capacidade 

ou de peso. 

15.  Resolver problemas nos que aparezan unidades de medida. 

16.  Distinguir e utilizar con corrección medidas de tempo de uso cotián. 

17. Recoñecer elementos xeométricos do ámbito (liñas, formas planas: polígonos, 

ángulos, circunferencia) e describir os seus elementos e transformacións. 

18.  Aplicar os coñecementos xeométricos nas representacións artísticas e o seu uso no 

ámbito cotián. 

19.  Representar datos mediante ferramentas sinxelas. 
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 
sistemático facendo fincapé nos descriptores máis afíns á área. 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

•  Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 
•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as 
repercusións para a vida futura. 
•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto a alimentación e o 
exercicio físico. 
•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 
elementos xeométricos...). 
•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas 
en contextos reais e en calquera materia. 
•  Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 

 

Comunicación lingüística 

 
•  Comprender o sentido dos textos escritos. 
•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 
•  Expresar oralmente, de xeito ordenado e clara, calquera tipo de información. 
•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos. 
•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor... 
•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas 
diversas situacións comunicativas. 
•  Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 
•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 
calquera situación. 

 

Competencia dixital 

 
•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 
•  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 
•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida 
diaria. 
•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
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Conciencia e expresións culturais 
•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial. 
•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 
•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
 
 

Competencias sociais e cívicas 
Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo    
e para a resolución de conflitos. 
. Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
. Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
. Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
. Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 
. Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 
potencialidades. 
 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 
. Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 
para a resolución de conflitos. 
. Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
. Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
. Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
. Aprender a comportarse dende ou coñecemento dous distintos valores. 
. Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 
potencialidades. 
 
 
Aprender a aprender 
 
 Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 
Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 
Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 
resultados intermedios. 
Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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CONTIDOS 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas. 

 

B1.1. Planificación do proceso de resolución de problemas: análise e comprensión do 
enunciado. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: facer un debuxo, unha táboa, un 
esquema da situación, ensaio e erro razoado, operacións matemáticas idóneas etc. 
Resultados obtidos. 

B1.2. Achegamento ao método de traballo científico mediante o estudo dalgunhas das 
súas características e a súa práctica en situacións sinxelas. 

B1.3. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para obter 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas e presentar resultados. 

B1.4. Integración nas tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de 
aprendizaxe. 

 

 

Bloque 2. Números 

B2.1. Números naturais ata o 99.999. 

B2.2. Nome e grafía dos números ata o 99.999. 

B2.3. Equivalencias entre os elementos do sistema de numeración decimal: unidades, 
decenas, centenas, unidades de millar e decena de millar. 

B2.4. O sistema de numeración decimal: valor posicional das cifras. 

B2.5. Identificación do número anterior e o seguinte a un dado. 

B2.6. Orde numérica. 

B2.7. Redondeo de números naturais, ás decenas, centenas e millares. 

B2.8. Operacións con números naturais: adición, subtracción, multiplicación e división 
enteira por un número dunha cifra. 

B2.9. Automatización de algoritmos. 

B2.10. A multiplicación como suma de sumandos iguais e viceversa. 

B2.11. As táboas de multiplicar. 

B2.12. Identificación e uso dos termos propios da multiplicación: factores e produto. 

B2.13. Identificación e uso dos termos propios da división: dividendo, divisor, cociente e 
resto. 

B2.14. Utilización en contextos reais da división para repartir e para agrupar. 

B2.15. Proba da división relacionando dividendo, divisor, cociente e resto en casos 
sinxelos. 

B2.16. Utilización da calculadora. 

B2.17. Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental. 

B2.18. Comprobación de resultados mediante estratexias aritméticas. 

B2.19. Resolución de problemas da vida cotiá 
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Bloque 3. Medida 

B3.1. Expresión e forma simple dunha medición de lonxitudes, capacidade, masa e 
peso. 

B3.2. Elección da unidade máis axeitada para a expresión dunha medida. 

B3.3. Realización de medicións. 

B3.4. Comparación e ordenación de medidas dunha mesma magnitude. 

B3.5. Sumar e restar medidas de lonxitude, capacidade e masa ou peso. 

B3.6. Explicación oral ou escrita do proceso seguido da estratexia utilizada en calquera 
dos procedementos empregados. 

B3.7. Unidades de medida de tempo e as súas relacións. 

B3.8. Lectura en reloxos analóxicos e dixitais. 

B3.9. Cálculos con medidas temporais. 

B3.10. O sistema monetario de Unión Europea. Unidade principal: o euro. Valor das 
diferentes moedas e billetes. 

B3.11. Múltiplos e submúltiplos de euros. 

B3.12. Equivalencias entre moedas e billetes. 

B3.13. Resolución de problemas de medida. 

 

 Bloque 4. Xeometría. 

B4.1. Clasificación de polígonos. Lados e vértices. 

B4.2 Composición e descomposición de polígonos. 

B4.3. Clasificación de figuras e corpos xeométricos utilizando diversos criterios. 

B4.4. Figuras xeométricas. Elementos básicos: lado, vértice, base, diagonal, ángulo e 
eixes de simetría. 

B4.5. A circunferencia e o círculo. Elementos básicos: centro, raio, diámetro. 

B4.6. Corpos xeométricos: recoñecemento de prismas, pirámides e corpos redondos. 
Elementos básicos de poliedros: caras, vértices e arestas 

B4.7. Comparación e clasificación de ángulos: rectos, agudos, obtusos. 

B4.8. Uso das TIC para desenvolver e asimilar os contidos relacionados coa xeometría. 

B4.9. Interpretación de representacións espaciais en situacións da vida cotiá. 

B4.10. Representación elemental de espazos coñecidos: planos e maquetas. 

B4.11. Descrición de posicións e movementos nun contexto topográfico. 

B4.12. As liñas como percorrido: rectas e curvas, intersección de rectas e rectas 
paralelas. B4.13.Perímetro dás figuras planas. Resolución de problemas de xeometría 
relacionados con vida cotiá. 
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Bloque 5. Estatística e probabilidade 
B5.1. Recollida e rexistro de datos sobre obxectos, fenómenos e situacións familiares 
utilizando técnicas elementais de enquisas, observación e medición. 
B5.2. Lectura, interpretación e elaboración de táboas de dobre entrada de uso habitual 
na vida cotiá. 
B5.3. Interpretación e descrición verbal e escrita de elementos significativos de gráficos 
sinxelos. 
B5.4. Realización de gráficas sinxelas: pictogramas, diagramas de barras. 
 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas 
B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
B1.2. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos axeitados para resolución de problemas 
B1.3. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo habitual no proceso de aprendizaxe, 
buscando, analizando e seleccionando información relevante en Internet ou noutras 
fontes elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións. 
 

 

 

Bloque 2. Números 
B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados 
B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida 
cotiá. 
B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, 
incluídos o cálculo mental, en situación de resolución de problemas. 
B2.4. Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, establecer 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 
problemas.   
 

Bloque 3. Medidas 
B3.1. Seleccionar e utilizar instrumentos e unidades de medida usuais, facendo 
previamente estimacións e expresando con precisión medidas de lonxitude, peso/masa, 
capacidade e tempo, en contextos reais. 
B3.2. Operar con diferentes medidas de lonxitude, peso/masa, capacidade e tempo. 
B3.3. Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras 
da mesma magnitude, expresando os resultados nas unidades de medida máis 
axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso seguido e aplicándoo á 
resolución de problemas. 
B3.4. Coñecer as unidades de medida de tempo e as súas relacións, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria. 
B3.5. Coñecer o valor das equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 
B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, establecendo 
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conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 
 

 

Bloque 4. Xeometría 
B4.1. Identificar figuras planas e corpos xeométricos, nomeando e recoñecendo os seus 
elementos básicos (lados, vértices, caras, arestas e ángulos). 
B4.2. Coñecer e distinguir a circunferencia e o círculo, así como os seus elementos 
básicos. 
B4.3. Coñecer e diferenciar os poliedros e os corpos redondos, así como os seus 
elementos básicos. 
B4.4. Saber que é un ángulo e as clases de ángulos. 
B4.5. Interpretar representacións espaciais (esbozo dun itinerario, plano dunha pista...) 
realizadas a partir de sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares. 
B4.6. Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

 
 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos relativos 

ao ámbito inmediato. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os 
datos, contexto do problema, pregunta realizada). 
MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as operacións 
utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto e 
a situación, busca outras formas de resolución etc. 
MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas: que quero 
descubrir?, que teño?, que busco?, como o podo facer?, non me equivocarei ao facelo?, 
será a solución idónea? 
MTB1.3.1. Iniciarse na utilización de ferramentas tecnolóxicas, especialmente coa 
calculadora, para a realización de cálculos numéricos, para aprender e resolver 
problemas. 
 

Bloque 2. Números 
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99.999 
MTB2.1.2. Aproxima números á decena, centena e millar. 
MTB2.2.1. Realiza correctamente series tanto ascendentes coma descendentes. 
MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 99.999. 
MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando o valor da 
posición de cada unha das súas cifras. 
MTB2.3.1. Coñece as táboas de multiplicar. 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos utilizando a operación de multiplicación por una 
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cifra en resolución de problemas contextualizados. 
MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando a multiplicación para realizar recontos, en 
disposicións rectangulares nas que intervén lei do produto. 
MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos utilizando a operación de división dunha cifra na 
resolución de problemas contextualizados. 
MTB2.3.5. Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da división. 
MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 
utilizando estratexias heurísticas, de razoamento. 
MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: 
revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto. 

 

Bloque 3. Medidas 
MTB3.1.1. Identifica as unidades do sistema métrico decimal. Lonxitude, capacidade, 
masa ou peso. 
MTB3.1.2. Mide con diferentes instrumentos elixindo a unidade máis idónea para a 
expresión dunha medida. 
MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple. 
MTB3.2.2. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 
MTB3.3.1. Coñece e utiliza as equivalencias entre diversas unidades de medida da 
mesma magnitude. 
MTB3.3.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos sucesivos e as estratexias 
utilizadas en todos os procedementos realizados. 
MTB3.3.3. Resolve problemas da vida real utilizando as unidades de medida máis 
usuais.  
MTB3.4.1. Resolve problemas da vida real utilizando as unidades de medida temporais e 
as súas relacións . 
MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver 
problemas en situacións reais como figuradas. 
MTB3.6.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas e de 
razoamento. 
MTB3.6.2. Reflexiona sobre procésoo seguido na resolución de problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 
 

 
Bloque 4. Xeometría 
MTB4.1.1. Coñece e identifica os elementos básicos dos corpos xeométricos (lado, 
ángulo e vértice). 
MTB4.2.1. Coñece  a circunferencia e o círculo e distingue os seus elementos. 
MTB4.3.1. Identifica corpos redondos e poliedros (prisma, pirámide, cilindro, cono, 
esfera...). 
MTB4.4.1. Distingue entre ángulos agudos, rectos e obtusos. 
MTB4.5.1. Obtén información puntual e describe unha representación espacial (esbozo 
dun itinerario, plano dunha pista...) tomando como referencia obxectos familiares. 
MTB4.5.2. Interpreta e describe situacións, mensaxes e feitos da vida diaria utilizando o 
vocabulario xeométrico idóneo: indica unha dirección, explica un percorrido, oriéntase 
no espazo. 
MTB4.6.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos 
traballados utilizando estratexias heurísticas de razoamento. 
MTB4.6.2. Reflexiona sobre proceso de resolución de problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 
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Bloque 5. Estatística e probabilidade 
MTB5.1.1. Recolle e clasifica datos de situacións do seu ámbito, utilizándoos para 
construír táboas e gráficas. 
MTB5.1.2. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación. 
MTB5.1.3. Interpreta gráficas de barras extraendo a información explícita. 
 
 
 

CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS   

 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un maior 

grao de protagonismo. 

 

En concreto, na área de Matemáticas: 

 

Necesitamos adestrar de xeito sistemáticas os procedementos que conforman a estada 

da materia. Se ben a finalidade da área é adestrar o razoamento lóxico mediante a 

resolución de problemas, necesitamos dotar os alumnos de ferramentas para poder 

desenvolver este aspecto. Para iso necesitamos certo grao de adestramento individual e 

traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: algoritmos de cálculo, 

propiedades, linguaxe matemática, operacións, cálculo mental... 

 

Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden o uso sistemático de 

procesos de razoamento lóxico, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do 

adestramento de habilidades sociais básicas e enriquecemento persoal dende a 

diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto. 

 

Por outro lado, cada alumno parte dunhas potencialidades que definen as súas 

intelixencias predominantes, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan 

dende a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos poidan chegar a 

comprender os contidos que pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos 

obxectivos de aprendizaxe. 

 

Na área de Matemáticas é indispensable a vinculación a contextos reais, así como xerar 

posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais 

facilitan este aspecto, que se podería complementar con proxectos de aplicación dos 

contidos. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 
 
•  Marerial elaborado polo profesor para Matemáticas 3. º E.P. 

• Os recursos fotocopiables de varias editoriais, con actividades de reforzo, de ampliación 

e de avaliación. 

•  Cadernos de actividades fotocopiables. 

•  Páxinas web de recursos matemáticos. 

• O material de aula correspondente a este curso: dominó de sumas, restas, 

multiplicacións e divisións, reloxo analóxico, billetes e moedas, metros e tres murais 

(táboa pitagórica, medidas de lonxitude, capacidade e peso, e clasificación de 

triángulos e cuadriláteros). 

 
 
 

CIENCIAS NATURAIS 
 
 

OBXECTIVOS 
 
 
  1.  Valorar o patrimonio natural para desenvolver pautas de respecto á natureza.  

  2.  Realizar unha lectura comprensiva, expresiva e crítica de diferentes tipos de textos 

relacionados cos contidos da área. 

  3.  Expresar, de forma oral e escrita, clara e ordenadamente o contido de textos 

escritos de carácter científico significativos para a área empregando de forma 

adecuada o vocabulario específico. 

  4.  Asimilar a importancia do deporte para o benestar persoal e social desenvolvendo 

hábitos de saúde relacionados coa nutrición, cos órganos dos sentidos, coa hixiene e 

co coidado do corpo. 

  5.  Comportarse de acordo cos hábitos de saúde e coidado persoal que se derivan do 

coñecemento do corpo humano e mostrar unha actitude de aceptación e respecto 

polas diferenzas individuais. 

  6.  Utilizar criterios de clasificación orientados e relacionados con pautas alimentarias, 

reprodutivas e morfolóxicas e criterios propios para caracterizar animais da zona. 

  7.  Identificar as necesidades fundamentais dos seres vivos a partir do coñecemento 

das funcións vitais.  

  8.  Identificar e clasificar plantas do seu contorno próximo. 

  9.  Identificar e describir as características xerais dos animais vertebrados e as 

características específicas dos grupos de peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. 
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10.  Identificar e describir as características xerais dos animais invertebrados e as 

características específicas dos principais grupos de invertebrados. 

11.  Coñecer as distintas relacións que os seres humanos establecemos cos animais, 

como fontes de alimentos e produtos, como axuda no traballo, como compañía, etc., 

e desenvolver hábitos de respecto e coidado cara a eles. 

12.  Utilizar diferentes fontes de información para a construción de contidos relacionados 

coa área. 

13.  Identificar as propiedades dos materiais dos que están feitos algúns obxectos 

valorando o papel dos avances tecnolóxicos e inventos na mellora das condicións de 

vida da nosa sociedade. 

14.  Construír algún aparato sinxelo para coñecer as características e as funcións 

dalgunhas máquinas, recoñecendo a súa importancia nos avances da nosa 

sociedade. 

15.  Identificar os materiais que se poden reciclar aplicando as diferentes regras que 

existen para a reciclaxe. 

16.  Identificar accións que contaminan a auga e o aire, e que prexudican as plantas e os 

animais, comprendendo a importancia do coidado da natureza, e coñecendo e 

valorando os espazos protexidos do seu ámbito.  

17.  Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para obter información, 

aprender e compartir coñecementos, e valorar a súa contribución á mellora das 

condicións de vida. 

18.  Mostrar unha actitude participativa e responsable en actividades de grupo. 

19.  Analizar e valorar criticamente algunhas manifestacións da intervención humana no 

medio, e adoptar un comportamento de defensa e recuperación do equilibrio 

ecolóxico e de conservación do patrimonio natural. 

20.  Interpretar, expresar e representar feitos, conceptos e procesos do medio natural 

mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos e outros. 

21.  Planificar e realizar proxectos, dispositivos e aparatos sinxelos cunha finalidade 

previamente establecida, utilizando o coñecemento das propiedades dalgúns 

materiais, substancias e obxectos. 

22.  Orientar a toma de decisións na súa actividade cotiá integrando a información 

recollida a través de distintas fontes, explorando posibles solucións e valorando o seu 

propio proceso de aprendizaxe. 
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CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
 
 
Descrición do modelo competencial. 
 

As competencias non se estudan, nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos 

tarefas de aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento 

mediante metodoloxías de aula activas.  

 

Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais 

definido para o proxecto aplicable a toda materia e curso.  

 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, 

tales como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento e a 

educación cívica e constitucional traballaranse desde todas as áreas posibilitando e 

fomentando que o proceso de ensino-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo 

posible. 

 

Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas 

axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados 

valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 

 

A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a 

traballar desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre 

nas súas fortalezas para poder darlles resposta ás súas necesidades. 

 

Na área de Ciencias da Natureza incidiremos no adestramento de todas as 

competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos utilizar 

elementos e razoamentos matemáticos para resolver problemas provenientes de 

situacións cotiás partindo do coñecemento dun mesmo, da natureza e da interacción cos 

outros. Así mesmo, incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos coa posibilidade real de utilizar a actividade matemática en contextos variados 

aos que se ten que enfrontar o propio alumno. 

 

– •  Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 

– •  Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 



 
 

31

– • Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 

– •  Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano 
fronte ao coidado saudable deste. 

– •  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e 
ao exercicio físico. 

– •  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

– •  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as 
repercusións para a vida futura. 

– • Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas 
e comprender o que acontece ao noso arredor. 

 

Comunicación lingüística 

 

A expresión oral e a expresión escrita requiren dun adestramento en cada unha das 

áreas. De forma sistemática procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada 

unha das unidades didácticas. 

 

Debido ao carácter da área, coa importancia de iniciar os alumnos nesa busca de 

información e presentarlla ao resto, de realizar simulacións, de iniciarse na actividade 

científica..., é unha prioridade traballar co alumnado a comprensión ao longo destas 

unidades que se desenvolven.  

 

– •  Plan lector: gozar coa lectura. 

– •  Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 

– •  Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 

– • Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de 
palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

– •  Comprender o sentido dos textos escritos. 

– • Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos. 

 
 
Competencia dixital 

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como 

instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de transmisoras 

e xeradoras de información e coñecemento. Desde esta área faise necesario o manexo de 

ferramentas dixitais para a adquisición de información transformándoa en coñecemento.  

 

– •  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

– •  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

– •  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 
informacións diversas. 

– •  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

– •  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
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Conciencia e expresións culturais 

 

A través da ciencia, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o ámbito que nos rodea 

e os seus cambios, polo que esta competencia nos pode dar unha visión diferente desde 

a perspectiva das diferentes manifestacións culturais e a forma de expresión artística.  

 

– •  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

– •  Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico. 

– •  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

– •  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 
 
 
 
 
Competencias sociais e cívicas 

 

A área de Ciencias da Natureza pídenos desenvolvemento de actitudes e valores 

vinculados ao respecto cara a un mesmo e cara aos demais, cara á natureza, cara ao 

traballo propio das ciencias e o seu carácter social polo que os indicadores desta 

competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos 

a continuación:  

– •  Educación en valores: Aprender a comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

– •  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

– •  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

– •  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

– •  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

– •  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

– •  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos. 

– •  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da 
escola. 

– • Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades. 

 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

 

Na área de Ciencias da Natureza preténdese iniciar o alumnado na actividade científica 

polo que este aspecto se vincula ao desenvolvemento desta competencia. A necesidade 

de traballar a autonomía persoal, a xestión de grupos de traballo desde un liderado 
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compartido fai que teñamos que fomentar habilidades de emprendemento que alcancen 

os obxectivos propostos.  

 

– •  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

– •  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

– •  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

– •  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

– •  Encontrar posibilidades no ámbito que outros non aprecian. 

– •  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

– •  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 
 
 
 
Aprender a aprender 

 

A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e ser quen de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo de acordo con aquilo que consideramos. Nesta área vese a necesidade de 

traballar de forma explícita a confianza nun mesmo para poder traballar cos outros e o 

gusto por aprender. 

 

– •  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

– •  Planificar os recursos necesarios e os pasos que se van realizar no proceso de 
aprendizaxe. 

– •  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

– • Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios. 

– •Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente... 

– •  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

– •  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 
 
 
 

– Bloque 1. Iniciación á actividade científica 

 
• Aproximación experimental a algunhas cuestións. 

• Utilización de diferentes fontes de información (directas e libros). 

• Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para buscar e 
seleccionar información. 

• Hábitos de prevención de enfermidades e accidentes, na aula e no centro. 
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• Utilización de diversos materiais tendo en conta as normas de seguridade. 

• Traballo individual e en grupo. 

• Planificación de proxectos e presentación de informes. 

• Realización dun proxecto sobre a gandería. 

 
 
 

– Bloque 2. O ser humano e a saúde 

 
• O corpo humano. A morfoloxía externa do corpo. Os cambios nas diferentes 

etapas da vida. 

• Os alimentos. Clasificación dos alimentos segundo a función que cumpren nunha 
dieta equilibrada. 

• Prevención dos trastornos alimentarios. 

• Saúde e enfermidade. Hábitos saudables. Prevención e detección de riscos para a 
saúde. Identificación das prácticas non-saudables. 

• O desenvolvemento persoal. As actividades individuais e a participación nas 
actividades colectivas. A responsabilidade individual. 

 
 

– Bloque 3. Os seres vivos 

 
• Observación directa e indirecta de animais e de plantas con instrumentos 

apropiados e a través do uso de medios audiovisuais e tecnolóxicos. 

• Clasificación das plantas a partir de características observables. 

• Clasificación dos seres vivos. O reino animal. 

• Os animais: vertebrados e invertebrados. 

• Aves, mamíferos, réptiles, peixes e anfibios. Recoñecemento e clasificación. 

• A nutrición, a relación e a reprodución dos animais. 

• Clasificación de animais en relación coas funcións vitais. 

• A gandería. Estudo da cría dalgunhas especies. 

• Interese pola observación e polo estudo de todos os animais. 

• Hábitos de respecto e coidado cara aos animais. 

 

 

– Bloque 4. Materia e enerxía 

 
• A materia e as súas propiedades. Tipos de materiais: naturais e artificiais. 

• Clasificación segundo criterios elementais. 

• Identificación de mesturas. 

• Cambios físicos: cambios de estado. 

• Cambios químicos: a combustión. 

• Algúns avances, produtos e materiais que foron importantes para a sociedade. 

• A enerxía e os cambios. Fontes e usos da enerxía. Intervención da enerxía na 
vida cotiá. O uso responsable das fontes de enerxía no planeta. O aforro 
enerxético. 

• A produción de residuos, a contaminación e o impacto ambiental. 
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• Desenvolvemento de actitudes, individuais e colectivas, fronte a determinados 
problemas ambientais. 

 
 
 

– Bloque 5. A tecnoloxía. Obxectos e máquinas 

 
• Máquinas e aparatos. Coñecemento dalgúns operadores mecánicos e da función 

que realizan. 

• Planificación e realización dalgún obxecto ou máquina de construción sinxela. 

• Importancia dos grandes avances científicos para mellorar as condicións de 
vida. 

• A importancia do uso de aplicacións tecnolóxicas respectuosas co medio. 

• Utilización básica de tratamento de textos. 

• Presentación dos traballos en papel ou soporte dixital. 

• Busca guiada de información na internet. 

 
 
 
 

CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 
 
 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un maior 

grao de protagonismo. 

 

En concreto na área de Ciencias da Natureza:  

 

Os alumnos han de iniciarse en coñecer e utilizar algunhas das estratexias e técnicas 

habituais na actividade científica, tal como a observación, a identificación, análise de 

problemas, organización e tratamento de datos, experimentación, busca de solucións... 

polo que necesitamos que os nosos alumnos teñan ferramentas que posibiliten conseguir 

o proposto.  

 

Debemos ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que hai que 

seguir desenvolvendo. Estas fortalezas axudarannos a definir a predominancia de cada 

unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que se van realizar estarán pensadas 

desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado 

chegue a comprender aqueles contidos que necesita adquirir para alcanzar os obxectivos 

de aprendizaxe que pretendemos. 

 

Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento de estratexias de metodoloxía 

científica, tales como a capacidade de formular preguntas, identificar problemas, 
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planificar e realizar actividades, etc.; para iso, o traballo en grupo colaborador será un 

dos piares para adestrar cuestións de habilidades sociais e aspectos de contido que 

axudarán a consolidar aínda máis todo o traballado.  

 

Os contidos da área de Ciencias da Natureza están organizados arredor duns conceptos 

fundamentais vinculados ao contexto real, será importante traballar a parte competencial 

de forma que o coñecemento se transforme en acción e aplicalo a proxectos reais 

próximos ao alumnado.  

 
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIAICIÓN 
 
   

– Bloque 1. Iniciación á actividade científica 

 

–   1.  Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente 
delimitados, facendo predicións sobre sucesos naturais, integrando datos de 
observación directa e indirecta a partir da consulta de fontes básicas e 
comunicando os resultados. 

–   2.  Establecer conxecturas, tanto respecto de sucesos que acontecen dunha 
forma natural coma sobre os que acontecen cando se provocan, a través dun 
experimento ou dunha experiencia.  

–   3.  Comunicar de forma oral e escrita os resultados, presentándoos con apoios 
gráficos. 

–   4.  Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado pola seguridade propia 
e a dos seus compañeiros, coidando as ferramentas e facendo un uso adecuado 
dos materiais. 

–   5.  Realizar un proxecto e presentar un informe. 
 
 
 
 
 

– Bloque 2. O ser humano e a saúde 

 

–   1.  Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento 
persoal de determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 
descanso. 

–   2.  Diferenciar actividades que prexudican e que favorecen a saúde e o 
desenvolvemento equilibrado da personalidade, como a inxestión de 
determinados alimentos. 

–   3.  Coñecer e valorar estilos de vida adecuados á súa idade e constitución. 
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– Bloque 3. Os seres vivos 

 

–   1.  Identificar e clasificar animais e plantas, segundo criterios científicos, 
constatando a existencia de vida en condicións extremas. 

–   2.  Coñecer criterios científicos e utilizalos para clasificar seres vivos, tales 
como o seu réxime alimentario, a súa forma de reproducirse ou a súa 
morfoloxía. 

–   3.  Recoñecer unha especie coa axuda de claves ou pautas sinxelas.  

–   4.  Coñecer a existencia da variedade de formas de vida, sabendo que o ciclo 
vital de cada un dos seres vivos ten características que o fan diferente dos 
demais. 

 
 

– Bloque 4. Materia e enerxía 

 

–   1.  Coñecer diferentes tipos de materiais: naturais e artificiais, e clasificalos 
seguindo criterios elementais. 

–   2.  Realizar sinxelos experimentos para identificar mesturas.  

–   3.  Coñecer e aplicar, na realización de sinxelas experiencias, os principios 
básicos que rexen algúns cambios físicos: cambios de estado, e químicos: a 
combustión. 

–   4.  Identificar fontes de enerxía comúns e procedementos e máquinas para 
obtela.  

–   5.  Identificar as fontes de enerxía máis comúns e relacionar a enerxía con usos 
habituais na súa vida cotiá. 

–   6.  Recoñecer procesos físicos observables. A calor como transferencia de 
enerxía.  

–   7.  Describir transformacións simples de enerxía. 

–   8.  Coñecer comportamentos individuais e colectivos para utilizar de forma 
responsable as fontes de enerxía. 

 
 

– Bloque 5. A tecnoloxía. Obxectos e máquinas 

 

–   1.  Analizar as partes principais de obxectos e máquinas, as funcións de cada 
unha delas, e planificar e realizar un proceso sinxelo de construción dalgún 
obxecto cooperando no traballo en equipo e no coidado da seguridade.  

–   2.  Saber explicar as partes dunha máquina e cal é a súa función, aplicando 
coñecementos á construción dalgún obxecto ou aparato. 

–   3.  Traballar de forma cooperativa, na construción dalgún aparato, utilizando as 
tecnoloxías da información e da comunicación e apreciando o coidado pola 
seguridade propia e dos seus compañeiros, o coidado das ferramentas e o uso 
adecuado dos materiais. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
 
 

– Bloque 1. Iniciación á actividade científica 

 

–   1.1.  De xeito guiado busca, selecciona e organiza información concreta e 
relevante, analízaa, saca conclusións, comunica a súa experiencia, reflexiona 
acerca do proceso seguido e comunícao, oralmente e por escrito.  

–   1.2.  Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, e 
ten iniciativa na toma de decisións. 

–   2.1.  De xeito moi dirixido realiza pequenos experimentos ou experiencias, e 
establece conxecturas tanto de feitos que suceden dunha forma natural coma 
sobre os que acontecen cando se provocan. 

–   3.1.  Utiliza, de xeito adecuado, o vocabulario correspondente a cada un dos 
bloques de contidos, na comunicación de forma oral e escrita na presentación de 
resultados. 

–   4.1.  Coñece e explica actividades de primeiros auxilios. 

–   4.2.  Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, 
mostrando habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 

–   5.1.  Utiliza medios propios da observación, como instrumentos ópticos e de 
medida; consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 

–   5.2.  Coñece e respecta as normas de uso e de seguridade dos instrumentos e 
dos materiais de traballo. 

–   5.3.  Elabora textos instrutivos e explicativos para a comunicación, oral e 
escrita, do desenvolvemento do seu proxecto.  

–   5.4.  Presenta os traballos de xeito ordenado, claro e limpo, en soporte papel e 
dixital. 

–   5.5.  Realiza un proxecto e presenta un informe, utilizando soporte papel e/ou 
dixital, sobre a gandería, recollendo información de diferentes fontes (directas, 
libros, internet...), con diferentes medios, e comunica de forma oral as 
experiencias realizadas, apoiándose en imaxes e breves textos escritos realizados 
segundo modelos. 

 
 

– Bloque 2. O ser humano e a saúde 

 

–   1.1.  Observa, identifica e describe a morfoloxía externa do propio corpo.  

–   1.2.  Observa e identifica os cambios nas diferentes etapas da vida, e describe 
as súas principais características. 

–   1.3.  Observa, identifica e explica as consecuencias para a saúde e o 
desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso. 

–   2.1.  Identifica as causas dos principais trastornos alimentarios e recoñece 
hábitos saudables para a súa prevención. 

–   2.2.  Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de alimentación sa. 
Coñece e aplica, para a súa elaboración, as características de axudas 
equilibradas. 

–   2.3.  Identifica e describe prácticas para previr e detectar riscos para a saúde. 
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–   3.1.  Mostra unha actitude crítica ante as prácticas sociais que prexudican un 
desenvolvemento san e que dificultan o comportamento responsable ante a 
saúde. 

–   3.2.  Observa e identifica as emocións e os sentimentos en si mesmo e nos seus 
compañeiros.  

–   3.3.  Planifica de forma autónoma e creativa actividades de ocio, individuais ou 
en grupo. 

 
 

– Bloque 3. Os seres vivos 

 

–   1.1.  Observa directa e indirectamente, recoñece e explica as características 
básicas e clasifica, animais vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, 
réptiles, peixes e anfibios. 

–   1.2.  Observa directamente seres vivos, con instrumentos apropiados e a través 
do uso de medios audiovisuais e tecnolóxicos, recolle información e utilízaa na 
identificación e clasificación dos animais e das plantas. 

–   1.3.  Mostra interese pola observación e o estudo de todos os seres vivos. 

–   1.4.  Manifesta hábitos de respecto e coidado cara aos animais. 

–   2.1.  Observa, identifica, recoñece as características básicas e clasifica, animais 
vertebrados e invertebrados e plantas. 

–   2.2.  Coñece e explica as funcións de nutrición, relación e reprodución dos 
animais. 

–   2.3.  Clasifica e describe animais e plantas en relación coas funcións vitais. 

–   3.1.  Utiliza claves e guías para a clasificación de animais e das plantas. 

–   4.1.  Identifica e explica as características principais da gandería. Estuda a cría 
dalgunhas especies. 

–   4.2.  Compórtase de xeito activo na conservación e no coidado de animais e 
plantas. 

 
 
 

– Bloque 4. Materia e enerxía 

 

–   1.1.  Observa, identifica e explica algunhas diferenzas entre os materiais 
naturais e os artificiais e aplícaas para clasificalos. 

–   1.2.  Planifica e realiza experiencias sinxelas para estudar as propiedades de 
materiais de uso común e o seu comportamento ante cambios enerxéticos, 
facendo predicións argumentadas sobre os resultados. 

–   2.1.  Coñece e aplica algúns criterios para identificar mesturas, e realiza 
sinxelas experiencias. 

–   3.1.  Identifica principios básicos dalgúns cambios físicos e aplícaos á realización 
de sinxelas experiencias para o estudo dos cambios de estado. 

–   3.2.  Identifica principios básicos dalgúns cambios químicos e aplícaos á 
realización de sinxelas experiencias para o estudo da combustión. 

–   4.1.  Observa, identifica e describe as fontes de enerxía máis comúns (vento, 
sol, combustibles, etc.) e relaciona a enerxía co uso na súa vida cotiá (o batedor, 
o secador, a calefacción, o aire acondicionado, etc.). 

–   4.2.  Identifica e describe exemplos de usos prácticos da enerxía, e valora a 
importancia de facer un uso responsable das fontes de enerxía do planeta. 

–   5.1.  Observa e explica a intervención da enerxía nos cambios da vida cotiá. 
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–   5.2.  Identifica algunhas fontes e usos da enerxía. 

–   6.1.  Observa, recoñece e explica a calor como transferencia de enerxía en 
procesos físicos observables. 

–   7.1.  Describe algunhas transformacións simples de enerxía (a combustión nun 
motor para mover un coche, a enerxía eléctrica no funcionamento dunha 
lámpada, etc.) 

–   8.1.  Observa, identifica e explica comportamentos individuais e colectivos para 
utilizar de forma responsable as fontes de enerxía. 

–   8.2.  Identifica e valora o uso responsable das fontes de enerxía no planeta. 

–   8.3.  Observa e identifica as prácticas que producen residuos, contaminan e 
producen impacto ambiental. 

–   8.4.  Mostra condutas responsables no aforro enerxético na aula e no centro. 
 
 

– Bloque 5. A tecnoloxía. Obxectos e máquinas 

 

–   1.1.  Identifica e explica algúns operadores mecánicos (eixe, roda, polea, plano 
inclinado, engrenaxe, freo, etc.) recoñece a función que realizan. 

–   1.2.  Observa e recoñece as fontes de enerxía coas que funcionan as máquinas. 

–   2.1.  Observa, identifica e explica as partes dunha máquina (poleas, pancas, 
rodas e eixes, engrenaxes...) e cal é a súa función. 

–   2.2.  Planifica e realiza algún obxecto ou máquina de construción sinxela. 

–   3.1.  Aplica os coñecementos adquiridos á construción dalgún obxecto ou 
aparato, aplicando as operacións matemáticas básicas no cálculo previo e as 
tecnolóxicas: debuxar, cortar, pegar... 

–   3.2.  Identifica, recoñece e describe a importancia do uso de aplicacións 
tecnolóxicas. 

–   3.3.  Coñece e valora a importancia dalgúns dos grandes inventos e a súa 
contribución á mellora das condicións de vida. 

–   3.4.  Identifica e aprecia a importancia das habilidades manuais implicadas no 
manexo de ferramentas, aparatos e máquinas superando estereotipos sexistas. 

–   3.5.  Coñece e utiliza o tratamento de textos: titulación, formato, arquivo e 
recuperación dun texto, cambios, substitucións e impresión... 

–   3.6.  Coida a presentación dos traballos en papel ou en soporte dixital. 

–   3.7.  Segue de xeito eficaz unha secuencia programada para atopar unha 
información na internet. 

 
 
 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
•  O libro do alumno para a área de Ciencias da Natureza de 3. EP en diferentes soportes. 

•  A proposta didáctica para Ciencias da Natureza de 3º EP. 

•  Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, 

ampliación, obradoiros de ciencia e avaliación. 

•  Os cadernos complementarios ao libro do alumno.  

•  Os materiais dixitais asociados á unidade. 
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• Uso das TIC de maneira habitual. 

• Aplicacións sinxelas que permitan realizar presentacións. 

• Recursos audiovisuais, prioritariamente o uso de fotografías e vídeos sinxelos. 

• Materiais e recursos manipulativos. 

• Uso das actividades interactivas, animacións, vídeos, autoavaliacións, etc., do 
contorno Celmedixital: smcelmedixital.com. 

• Uso do contorno Celmedixital para a interacción profesor-alumno de maneira 
individualizada. 

 
 

CIENCIAS SOCIAIS 
 
 
 

OBXECTIVOS 
 
 
  1.  Desenvolver o interese pola busca de información utilizando tanto a lectura como as           

TIC.  

  2.  Resolver de forma cooperativa experiencias sinxelas guiadas por preguntas que 

debe de responder utilizando a observación, instrumentos habituais e rexistros 

claros.  

  3.  Coñecer os principais astros do sistema solar. 

  4.  Coñecer as características básicas da Terra e os seus movementos. 

  5.  Identificar as capas da Terra e nomear algunhas das súas características. 

  6.  Identificar os movementos da Lúa e as súas fases. Coñecer as súas características. 

  7.  Iniciarse en hábitos de orientación e nocións espaciais. Nomear e identificar os 

puntos cardinais. 

  8.  Coñecer as características dun plano e un mapa. 

  9. Coñecer os diferentes gases que compoñen o aire. Nomear algunhas das súas 

características. 

10.  Coñecer e identificar diferentes fenómenos atmosféricos e as súas causas. 

11.  Coñecer os diferentes estados da auga na natureza.  

12.  Coñecer os cursos de auga, identificando tipos de augas (subterráneas e 

superficiais). 

13.  Coñecer tipos de paisaxe, identificar os seus elementos e nomear as súas 

características. 

14.  Tomar conciencia do ámbito familiar do que forma parte e coñecer os valores que 

fundamentan a vida en familia. 
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15.  Recoñecer, apreciar e valorar a súa pertenza a uns grupos sociais e culturais 

determinados (barrio, localidade, comunidade autónoma, etc.), con características e 

trazos propios (normas de comportamento, costumes, valores, lingua, cultura, etc.).  

16.  Coñecer as manifestacións culturais populares do contorno máis próximo. 

17.  Situar e representar espacialmente os elementos máis significativos do ámbito local 

e autonómico. 

18.  Desenvolver unha actitude de respecto cara ás características e trazos propios 

doutros grupos, rexeitando calquera tipo de discriminación.  

19.  Identificar o impacto dalgunhas actividades humanas no medio natural e social, 

distinguindo nelas o positivo do negativo. Recoñecer e describir algunhas das 

actuacións máis visibles no seu contorno (edificios, coches, parques, etc..) e 

expresar a súa opinión sobre os aspectos positivos e negativos destas intervencións.  

20.  Coñecer as normas básicas como peóns e usuarios de transporte. 

21.  Identificar as características dos produtos naturais e os produtos elaborados. 

22.  Identificar as actividades dos diferentes sectores produtivos. 

23.  Situar unidades temporais básicas (pasado, presente e futuro) nos acontecementos 

da historia propia. 

24.  Coñecer as unidades do tempo histórico (anos, décadas, século, milenio, idade). 

25.  Coñecer o concepto de historia. 

26.  Coñecer algúns acontecementos e restos da Prehistoria e a Idade Antiga de Galicia 

 
 
 
CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
 
 
Descrición do modelo competencial. 
 

 
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, 

tales como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendimento e a 

educación cívica e constitucional se traballarán desde todas as áreas posibilitando e 

fomentando que o proceso de ensino-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo 

posible.  

 

Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas 

axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados 

valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 
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A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a traballar 

desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre nas súas 

fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 

 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

O desenvolvemento desta competencia na área curricular de Ciencias Sociais implica a 

habilidade progresiva para poñer en práctica os procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e de indagación científica: identificar e considerar problemas relevantes, 

formular preguntas, localizar, obter, analizar e representar información... considerar e 

contrastar solucións... e todo iso, en contextos tan variados como sexa posible. O 

desenvolvemento desta competencia nesta área leva consigo utilizar nos ámbitos persoal 

e social diferentes elementos razoamentos matemáticos para dar unha mellor resposta 

aos contextos cotiáns nos que nos encontremos. 

 

– •  Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno.  

– •  Tomar conciencia dos cambios producidos polos seres humanos no medio 
natural e as repercusións para a vida futura.  

– •  Xerar criterios persoais sobre a visión social sobre a estética do corpo humano 
fronte ao coidado saudable deste.  

– •  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 
circundante. 

– •  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

– •  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 
elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 

– •  Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-
matemáticos. 

– •  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación 
problemática. 

 
 

Comunicación lingüística 

 

O desenvolvemento da competencia lingüística na área de Ciencias Sociais lévanos a 

adestrar diferentes destrezas e habilidades que supoñen establecer vínculos e relacións 

construtivas cos demais e co contorno, e achegarse a novas culturas que adquiren 

consideración e respecto na medida que se coñecen. Esta competencia está presente na 

capacidade efectiva de convivir e resolver conflitos. 

 

A utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, de interpretación, de comprensión da realidade, de construción e 
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comunicación do coñecemento favorecerá un maior desenvolvemento lingüístico no 

alumnado, apuntando a usar de modo funcional, polo menos unha lingua estranxeira.  

 

 

 

– •  Comprender o sentido dos textos escritos.  

– •  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, 
relatos... 

– •  Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información.  

– •  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.  

– •  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de 
palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

– •  Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un 
mellor uso desta. 

– •  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos 
en calquera situación.  

– •  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás ou de materias diversas.  

 
 
Competencia dixital  

 

A competencia dixital desde a área de Ciencias Sociais comportará facer uso habitual dos 

recursos tecnolóxicos dispoñibles para avaliar e seleccionar novas fontes de información 

para comprender a realidade social na que vivimos contribuíndo á mellora. Esta 

competencia axudaranos a transformar a información en coñecemento para aplicalo en 

distintas situacións e contextos nos que o alumnado se vaia encontrando. 

 

 

– •  Empregar distintas fontes para a busca de información.  

– •  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

– •  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios 
tecnolóxicos.  

– •  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 
informacións diversas. 

– •  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

– •  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

– •  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a 
vida diaria.  

– •  Aplicar criterios éticos no uso da tecnoloxías.  
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Conciencia e expresións culturais 

A área de Ciencias Sociais, axudaranos a coñecer o mundo no que vivimos, afondar no 

coñecemento da nosa sociedade, comprender a realidade histórica e social do noso 

contorno. Esta competencia implica poñer en xogo habilidades de pensamento diverxente 

e converxente, comporta reelaborar ideas, sentimentos propios e alleos... para poder 

comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións de diferentes 

manifestacións culturais. 

 

– •  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial. 

– •  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

– •  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

– •  Apreciar a beleza das expresións artísticas e na vida cotiá. 

– •  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  
 
 
 
Competencias sociais e cívicas 

 

A área de Ciencias Sociais incide na comprensión da realidade social na que se vive, 

entre outras. Esta competencia axudaranos a desenvolver a comprensión sobre os trazos 

da sociedade actual, a súa crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. Desenvólvese 

tamén en mostrar un sentimento de cidadanía global compatible coa identidade local. 

 

Así mesmo, forman parte desta competencia aquelas habilidades sociais que permiten 

saber que os conflitos de valores e intereses forman parte da convivencia, resolvelos con 

actitude construtiva e tomar decisións con autonomía, empregando unha escala de 

valores construída mediante a reflexión crítica e o diálogo duns patróns culturais básicos, 

polo que o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a continuación nos 

pode facilitar o adestramento: 

 

– •  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da 
escola. 

– •  Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de 
Dereito referendado por unha norma suprema chamada Constitución española. 

– •  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos. 

– •  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

– •  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

– •  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

– •  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades.  

– •  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

 

A área de Ciencias Sociais axudará a desenvolver o sentido de iniciativa do alumnado a 

través de fomentar a transformación de ideas en accións, é dicir, propoñerse obxectivos, 

planificar e levar a cabo proxectos. Isto lévanos a adestrar actitudes positivas cara ao 

cambio e a innovación; habilidades relacionadas co liderado de proxectos que inclúen 

visión, espírito de superación, habilidades para o diálogo e cooperación, organización de 

tarefas...  

 

– •  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

– •  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

– •  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

– •  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

– •  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

– •  Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven.  

– •  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

– •  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos.  
 
 
 
 
 
Aprender a aprender 

 

A competencia de aprender a aprender axúdanos a ser conscientes de como se aprende, 

de como se xestionan e controlan de forma eficaz os procesos de aprendizaxe. Esta 

competencia fai necesaria a perseveranza na aprendizaxe, capacidade de autoavaliarse e 

autorregularse sabendo administrar o esforzo, aprendendo dos erros dun mesmo e dos 

demais, incidindo en formulacións de metas alcanzables a curto, medio e longo prazo 

elevando de forma progresiva e realista os obxectivos de aprendizaxe. 

 

 

– •  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

– •  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

– •  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente... 

– •  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

– •  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

– •  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios. 

– •  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

– •  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.  
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CONTIDOS 
 
 
 

– Bloque 1. Contidos comúns 

 
1. Iniciación ao coñecemento científico e a súa aplicación nas Ciencias Sociais. 

2. Recollida de información do tema a tratar, utilizando diferentes fontes (directas 
e indirectas). 

3. Utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación para buscar e 
seleccionar información e presentar conclusións. 

4. Desenvolvemento de estratexias para organizar, memorizar e recuperar a 
información obtida mediante diferentes métodos e fontes. 

5. Utilización e lectura de diferentes linguaxes textuais e gráficas. 

6. Técnicas de traballo intelectual. 

7. Estratexias para desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a 
constancia no estudo. 

8. Fomento de técnicas de animación á lectura de textos de divulgación das 
Ciencias Sociais (de carácter social, xeográfico e histórico). 

9. Utilización de estratexias para potenciar a cohesión do grupo e o traballo 
cooperativo. 

10. Uso e utilización correcto de diversos materiais cos que se traballa. 

11. Planificación e xestión de proxectos co fin de alcanzar obxectivos. 

12. Iniciativa emprendedora. 

13. Estratexias para a resolución de conflitos, utilización das normas de convivencia 
e valoración da convivencia pacífica e tolerante. 

 
 
 

– Bloque 2. O mundo que nos rodea 

 
1. A Terra no sistema solar. A Terra: características xerais. Movementos e as súas 

consecuencias. 

2. As capas da Terra: características básicas. 

3. A Lúa e as súas fases. 

4. Orientación no espazo: os puntos cardinais. O compás e os GPS. 

5. Globos terráqueos e planisferios. Identificación dos polos, o eixe e os 
hemisferios. 

6. A Cartografía. Planos e mapas. Elementos e tipos de mapas. 

7. O aire e a súa composición. 

8. A atmosfera. Fenómenos atmosféricos. As precipitacións e os seus tipos. A 
contaminación atmosférica. 

9. A auga e os seus estados. O ciclo da auga. Distribución das augas no planeta.  

10. Os recursos hídricos e o seu aproveitamento: Consumo responsable e 
problemas de contaminación. 

11. O clima e o tempo atmosférico. 

12. A Paisaxe. Elementos que forman unha paisaxe. Tipos de paisaxes. 
Características e diferenzas. 

13. A intervención humana na paisaxe. 
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14. Respecto, defensa e mellora da paisaxe. 

15. A paisaxe, o relevo e os ríos de Galicia. 

 
 
 

– Bloque 3. Vivir en sociedade 

 
1. A familia. Estruturas familiares. 

2. A comunidade educativa. As normas de convivencia e responsabilidade no seu 
cumprimento. 

3. A localidade e os seus tipos: aldeas, vilas e cidades. Os barrios e os tipos de 
barrios. 

4. O municipio. 

5. A organización da localidade: o concello e os servizos municipais. 

6. Normas cidadás. As normas de convivencia. 

7. Manifestacións culturais populares. 

8. Educación viaria. 

9. As actividades produtivas: 
– Recursos naturais, materias primas. 
– Produtos elaborados. Artesanía e industria. 
– As formas de produción. O sector servizos. 

 
 

– Bloque 4. As pegadas do tempo 

 

– Conceptos temporais básicos. Pasado, presente e futuro. 

– Unidades para medir o tempo histórico e as súas equivalencias. 

– As idades da historia. 

– As fontes da historia e a súa clasificación. 

– Cambios na Prehistoria e na Idade Antiga en Galicia. 

– O noso patrimonio. 

 
 

CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 
 
 
Na área de Ciencias Sociais intégranse diversas disciplinas que estudan ás persoas como 

seres sociais e a súa realidade nos seus aspectos xeográficos, sociolóxicos, económicos e 

históricos.  

O obxectivo das Ciencias Sociais é aprender a vivir en sociedade, coñecendo os 

mecanismos fundamentais da democracia e respectando as regras da vida colectiva. Por 

iso, os alumnos han de iniciarse en coñecer, utilizar destrezas e estratexias para poder 

dar resposta a aquilo que se lles pide e que consigan o proposto.  
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Debemos de ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que hai 

que seguir desenvolvendo. Estas fortalezas axudarannos a definir a predominancia de 

cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar estarán pensadas desde a 

teoría das Intelixencias Múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a 

comprender aqueles contidos que necesita adquirir para alcanzar os obxectivos de 

aprendizaxe que pretendemos. 

 

Nesta área os alumnos inícianse en poñer en práctica os novos coñecementos, 

experimentar e comprobar a súa necesidade e utilidade reflexionando sobre o aprendido 

e sacando conclusións para a súa vida. Por iso, o traballo en grupo colaborador será un 

dos piares para adestrar cuestións de habilidades sociais e aspectos de contido que 

axudarán a consolidar aínda máis todo o traballado.  

 

Os contidos da área de Ciencias Sociais están organizados arredor duns conceptos 

fundamentais vinculados a contexto real, será importante traballar a parte competencial 

de forma que o coñecemento se transforme en acción e aplicalo a proxectos reais 

próximos ao alumnado.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
 
C 

– Bloque 1. Contidos comúns 

 

–   1.  Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e indirectas). 

–   2.  Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para obter 
información aprender e expresar contidos sobre Ciencias Sociais. 

–   3.  Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia no 
estudo. 

–   4.  Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñan a 
busca, selección e organización de textos de carácter social, xeográfico ou 
histórico, mostrando habilidade para traballar tanto individualmente como de 
xeito colaborador dentro dun equipo. 

–   5.  Valorar o traballo en grupo, mostrando actitudes de cooperación e 
participación responsable, aceptando as diferenzas con respecto e tolerancia cara 
ás ideas e achegas alleas nos diálogos e debates. 

–   6.  Respectar a variedade dos diferentes grupos humanos e valorar a 
importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre todos eles sobre a base 
dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos. 

–   7.  Participar dun xeito eficaz e construtivo na vida social creando estratexias 
para resolver conflitos. 

–   8.  Valorar a cooperación e o dialogo como forma de evitar e resolver conflitos, 
fomentando os valores democráticos. 

–   9.  Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor, aumentando as 
capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións 
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innovadoras. 

– 10.  Desenvolver actitudes de cooperación e de traballo en equipo, así como o 
hábito de asumir novos roles nunha sociedade en continuo cambio. 

 
 

– Bloque 2. O mundo que nos rodea 

 

–   1.  Identificar os astros do sistema solar e a situación da Terra e da Lúa neste. 

–   2.  Explicar as características básicas da Terra e os movementos que realiza, 
identificando os movementos de rotación e translación e as consecuencias deles. 

–   3.  Nomear e identificar as capas que forman a Terra, describindo algunhas das 
súas características. 

–   4.  Describir características básicas da Lúa e dos movementos que realiza, 
identificando as fases lunares e as súas consecuencias. 

–   5.  Identificar e recoñecer os puntos cardinais, desenvolver hábitos de 
orientación e nocións espaciais básicas, explicando distintas formas de 
representar a Terra. 

–   6.  Adquirir unha idea básica do que é un plano e un mapa e dos elementos 
que adoita conter, valorar a súa importancia para orientarse, explicando o 
concepto de cartografía e o que representa. 
 

–   7.  Identificar os gases que forman o aire, explicando algunhas características 
de cada un deles. 

–   8.  Identificar a atmosfera, explicar as súas principais características e a súa 
estrutura valorando a súa función fundamental de protexer a vida no planeta. 

–   9.  Identificar e nomear fenómenos atmosféricos, describindo as causas que 
producen a formación das nubes e as precipitacións e investigando sobre os 
principais tipos de contaminación. 

– 10.  Identificar e explicar os estados en que se encontra a auga na natureza e os 
seus cambios de estado e posición describindo as paisaxes que forman. 

– 11.  Valorar a importancia do aire e da auga, desenvolvendo estratexias para 
reducir ou evitar a súa contaminación e para aforrar auga nas actividades cotiás.  

– 12.  Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que a 
compoñen, describindo as súas características principais e valorando a 
importancia de protexer, coidar e respectar a paisaxe para as futuras xeracións. 

– 13.  Coñecer os elementos fundamentais do relevo e os ríos de Galicia. 
 
 
 
 

– Bloque 3. Vivir en sociedade 

 

–   1.  Adquirir conciencia do ámbito familiar do que forma parte e dos valores que 
fundamentan a vida en familia, valorando a convivencia pacífica e tolerante. 

–   2.  Recoñecer as características e trazos propios dos distintos grupos sociais, 
respectando e valorando as súas diferenzas. 

–   3.  Identificar e nomear os elementos que forman a localidade, describir as 
súas funcións e coñecer a súa organización social incorporando as normas 
cidadás de convivencia. 

–   4.  Describir municipio e comprender a estrutura básica dos concellos, 
coñecendo os servizos municipais como a súa organización e as funcións das 
persoas que o integran.  
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–   5.  Identificar as manifestacións culturais populares que conviven no contorno, 
recoñecer a súa evolución no tempo e valoralas como elementos de cohesión 
social. 

–   6.  Respectar o cumprimento das normas básicas como peóns e usuarios de 
transportes e doutros servizos, recoñecendo o medio físico da localidade en 
relación co tráfico e desenvolvendo hábitos de conciencia cidadá referidos á 
circulación. 

–   7.  Explicar as diferenzas entre os produtos naturais e os produtos elaborados, 
identificando as actividades que se realizan para obtelos.  

–   8.  Identificar as actividades dos sectores produtivos, os seus principais tipos e 
as persoas que interveñen nelas. 

 

 

 

– Bloque 4. As pegadas do tempo 

 

–   1.  Utilizar nocións e unidades temporais básicas (pasado, presente futuro), 
situando acontecementos da historia propia. 

–   2.  Identificar as unidades de medida do tempo histórico (ano, década, século, 
milenio, idade) para iniciarse na localización e ordenación de feitos históricos. 

–   3.  Adquirir o concepto de historia, coñecer as idades en que se divide e 
identificar as fontes históricas, coñecendo unha clasificación destas. 

–   4.  Identificar cambios sinxelos que se producen ao longo do tempo describindo 
a evolución que se produciu en diferentes aspectos da forma de vida. 

–   5.  Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas de vida humana no pasado 
valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da 
historia e como patrimonio cultural que hai que coidar e legar. 

–   6.  Coñecer os principais acontecementos e restos da Prehistoria e a Idade 
Antiga de Galicia. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
 
 

– Bloque 1. Contidos comúns 

 

–   1.1.  Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, 
obtén conclusións, reflexiona acerca do proceso seguido e comunícao oralmente 
e/ou por escrito. 

–   2.1.  Utiliza a Tecnoloxías da Información e a Comunicación (Internet, blogs, 
redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas 
tratados. 

–   2.2.  Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, 
gráficos, esquemas, resumos e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

–   3.1.  Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de xeito 
ordenado, claro e limpo.  

–   3.2.  Utiliza con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos 
coa terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

–   3.3.  Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa 
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área, que manifesten a comprensión de textos orais e escritos. 

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

–   5.1.  Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, 
e mostra habilidades para a resolución pacífica de conflitos.  

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

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

–   7.1.  Participa dun xeito eficaz e construtivo na vida social e crea estratexias 
para resolver conflitos.  

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

–   8.1.  Valora a cooperación e o dialogo como forma de evitar e resolver conflitos 
e fomenta os valores democráticos. 

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

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

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

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

 
 
 

– Bloque 2. O mundo que nos rodea 

 

–   1.1.  Identifica a Terra como parte dun conxunto de corpos celestes que xiran 
arredor do Sol. 

–   1.2.  Describe a localización da Terra no sistema solar.  

–   1.3.  Localiza o Sol no centro do sistema solar e nomea os planetas que o 
forman. 

–   1.4.  Sitúa os planetas, segundo a súa proximidade ao Sol.  

–   2.1.  Describe a forma e algunhas características básicas da Terra. 

–   2.2.  Explica o movemento de rotación terrestre e as súas consecuencias. 

–   2.3.  Define día e hora como unidades para medir o tempo. 

–   2.4.  Describe día e noite como consecuencias da rotación terrestre. 

–   2.5.  Define ano e establece a súa equivalencia en días.  

–   2.6.  Explica o movemento de translación e as súas consecuencias. 

–   2.7.  Identifica as estacións, fixa a súa duración, e describe a luz solar nelas. 

–   3.1.  Identifica, nomea e describe as capas da Terra, e algunhas das súas 
características. 

–   3.2.  Describe a superficie da Terra e distingue entre os continentes, os mares 
e os océanos. 

–   4.1.  Describe a translación da Lúa e identifica e nomea as fases lunares. 
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–   5.1.  Localiza os puntos cardinais, os polos, o ecuador, os hemisferios e o eixe 
de rotación en globos terráqueos e planisferios.  

–   5.2.  Describe o percorrido do Sol no ceo e elabora estratexias básicas para 
orientarse. 

–   5.3.  Identifica o compás e o GPS como instrumentos que serve para 
determinar a posición sobre superficie terrestre. 

–   5.4.  Diferencia globo terráqueo e planisferio en función das súas 
características. 

–   5.5.  Localiza e nomea continentes e océanos en globos terráqueos e 
planisferios. 

–   6.1.  Explica, de xeito sinxelo, que é a cartografía e que representa valorando a 
súa importancia como ferramenta fundamental de coñecemento científico.  

–   6.2.  Define plano e asocia planos sinxelos cos obxectos reais representados 
nel. 

–   6.3.  Identifica símbolos convencionais e interpreta lendas de planos sinxelos. 

–   6.4.  Define mapa e identifica e nomea distintos tipos de mapas explicando que 
é unha lenda nun mapa e para o que serve. 

–   7.1.  Explica a composición básica do aire e identifícao como elemento 
indispensable para a vida  

–   8.1.  Define atmosfera, coñece como varía esta coa altura e describe feitos e 
características das capas que se aprecian nela. 

–   8.2.  Explica, de forma sinxela como a atmosfera protexe á Terra dos extremos 
do frío da calor e da radiación solar. 

–   9.1.  Identifica e nomea algúns fenómenos atmosféricos. 

–   9.2.  Describe as causas que producen a formación de nubes e as 
precipitacións. 

–   9.3.  Realiza, con axuda, pequenas investigacións sobre os principais tipos de 
contaminación atmosférica. 

– 10.1.  Describe os cambios de estado da auga e as súas causas. 

– 10.2.  Identifica a calor e o frío como causas dos cambios de estado da auga e 
describe situacións naturais e artificiais nas que se produce este cambio. 

– 10.3.  Explica, de forma guiada, a influencia que a presenza da auga ten na 
paisaxe. 

– 11.1.  Explica como se distribúe a auga no planeta identificando e nomeando 
masas e cursos de auga. 

– 11.2.  Describe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 

– 11.3.  Describe a distribución da auga doce e valora a súa importancia para a 
vida dos seres vivos. 

– 12.1.  Explica que instalacións e mediante que procesos se realizan a depuración 
de augas residuais e indica cales poden ser os seus usos posteriores. 

– 12.2.  Respecta o medio e coñece e asume pautas para reducir a contaminación 
e fai un uso responsable da auga. 

– 13.1.  Define paisaxe e identifica os elementos da paisaxe describindo as súas 
características principais.  

– 13.2.  Identifica e describe formas típicas do relevo de interior e de costa. 

– 13.3.  Describe as características máis importantes da paisaxe de Galicia. 

– 13.4.  Identifica os principais riscos e ameazas que afectan as paisaxes 
realizando accións dirixidas a previlos. 
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– Bloque 3. Vivir en sociedade 

 

–   1.1.  Explica cales son os valores e sentimentos sobre os que se asenta a vida 
en familia. 

–   1.2.  Valora a achega de cada membro da familia e mostra respecto e empatía 
cara a todos eles. 

–   2.1.  Explica a organización familiar, escolar e local e identifica algunhas das 
funcións que desenvolven os seus membros. 

–   2.2.  Describe o traballo que desenvolven as persoas que nos rodean e a 
importancia deste para a sociedade no seu conxunto. 

–   3.1.  Enumera as características dos distintos tipos de localidades: aldea, vila e 
cidade, diferenciando entre poboación rural e urbana.  

–   3.2.  Identifica, describe e compara distintos tipos de barrios. 

–   3.3.  Identifica e nomea os elementos que forman a localidade e describe as 
súas funcións. 

–   3.4.  Valora a necesidade de coidar os elementos da súa localidade para uso e 
desfrute de todos. 

–   3.5.  Describe a organización social da localidade identificando e respectando as 
normas cidadás de convivencia e as bases sobre as que se fundamentan. 

 
–   4.2.  Nomea e describe os servizos municipais, identifica as tarefas que realiza 

valorando o traballo das persoas que traballan neles. 

–   5.1.  Identifica e describe os principais monumentos da súa localidade e mostra 
unha actitude de respecto cara a eles. 

–   6.1.  Coñece e respecta as normas básicas de seguridade viaria e utilízaas 
como peón e como usuario dos medios de transporte. 

–   6.2.  Valora a importancia que ten o respecto das normas e sinais de tráfico e 
coñece o significado das máis comúns. 

–   7.1.  Identifica e define produto natural e produto elaborado e asóciaos coas 
actividades nas que se obteñen. 

–   7.2.  Nomea e identifica profesións relacionadas coa obtención de produtos 
naturais. 

–   7.3.  Identifica diferentes produtos elaborados, relaciónaos cos naturais de 
procedencia e coa actividade na que foron producidos. 

–   7.4.  Define artesanía, nomea distintos tipos e asóciaos cos produtos que 
elaboran e cos oficios artesáns. 

–   7.5.  Identifica e define industria, os seus tipos, asóciaos cos produtos que 
elaboran e nomea algunhas das súas profesións. 

–   8.1.  Nomea profesións do sector dos servizos e asóciaos correctamente co seu 
sector e coa actividade que realizan. 

 
 
 
 

– Bloque 4. As pegadas do tempo 

 

–   1.1.  Define os tempos pasado, presente e futuro e elabora unha sinxela liña do 
tempo. 

–   1.2.  Describe sucesos asociados aos tempos pasado, presente e futuro.  
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–   1.3.  Traza, de xeito aproximado, liñas de tempo sinxelas e asigna sucesos 
nelas. 

–   1.4.  Localiza no tempo e no espazo feitos do pasado. 

–   2.1.  Identifica as unidades ano, lustro, década, século e milenio e coñece as 
súas equivalencias. 

–   2.2.  Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico.  

–   2.3.  Ordena cronoloxicamente sucesos históricos, utilizando liñas de tempo. 

–   3.1.  Explica que é a historia, nomea as súas idades e ordénaas 
cronoloxicamente de forma guiada. 

–   3.2.  Describe fonte da historia e nomea algunhas fontes da historia 
representativas de cada unha das idades. 

–   3.3.  Identifica fontes históricas e relaciónaas coa idade na que se xeraron. 

–   5.1.  Mostra curiosidade por coñecer as distintas formas de vida do pasado.  

–   5.2.  Respecta os restos históricos e valóraos como un patrimonio que debemos 
coidar e legar. 

–   6.1.  Coñece algúns aspectos fundamentais da historia de Galicia. 

–   6.2.  Coñece algúns acontecementos e restos da Prehistoria e a Idade Antiga de 
Galicia. 

 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
•  O libro do alumno para a área de Ciencias Sociais de 3. EP en diferentes soportes. 

•  A proposta didáctica para Ciencias Sociais de 3º EP. 

•  Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, 

ampliación, obradoiros de ciencia e avaliación. 

•  Os cadernos complementarios ao libro do alumno.  

•  Os materiais dixitais asociados á unidade. 

• Uso das TIC de maneira habitual.  

• Aplicacións sinxelas que permitan realizar presentacións.   

• Recursos audiovisuais, prioritariamente o uso de fotografías e vídeos sinxelos. 

• Materiais e recursos manipulativos. 

• Uso das actividades interactivas, animacións, vídeos, autoavaliacións, etc., do 
contorno Celmedixital: smcelmedixital.com. 

• Uso do contorno Celmedixital para a interacción profesor-alumno de maneira 
individualizada.  
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 
 

OBXECTIVOS  
 
 
1. Comprender discursos orais e escritos máis extensos e complexos que en cursos 

anteriores, ampliando os temas de interese, mantendo a atención e unha actitude crítica. 

2. Diferenciar as ideas esenciais das accesorias. 

3. Analizar os aspectos sinxelos do texto (estrutura do discurso, vocabulario, intención, 

etc.) 

4. Escoitar, reproducir e representar expresións da linguaxe oral tradicional (adiviñanzas, 

cancións, contos, trabalinguas, etc.). 

5. Expresarse oralmente e por escrito axeitadamente en situacións formais e informais, 

ampliando os contextos e os interlocutores coñecidos e descoñecidos. 

6. Representar e recitar textos orais coa articulación, a entoación e o ritmo axeitados, de 

forma comprensiva e expresiva e de acordo cos usos e as normas da modalidade 

lingüística da comunidade autónoma. 

7. Utilizar correctamente as estruturas lingüísticas básicas. 

8. Escoitar e relatar experiencias presentes e pasadas, respectando os aspectos 

normativos da lingua. 

9. Expresar con claridade, ordenada e coherentemente, vivencias, ideas, observacións, 

sentimentos, etc. 

10. Elixir as formas de comprensión e expresión axeitadas á situación e á intención 

comunicativa. 

11. Valorar e aceptar as achegas propias e as dos demais, respectando as normas do 

intercambio comunicativo. 

12. Producir textos escritos propios da vida social da aula, como consolidación do sistema 

lectoescritor para comunicar coñecementos, experiencias e necesidades (normas, notas, 

avisos, solicitudes...) de acordo coas características propias. 

13. Comprender textos do ámbito escolar, producidos con finalidade didáctica ou de uso 

social (folletos, descricións, instrucións e explicacións), para aprender e para informarse, 

comparando, clasificando, identificando e interpretando os coñecementos e as 

informacións para ampliar as aprendizaxes. 

14. Utilizar, de xeito dirixido, as tecnoloxías da información e a comunicación e os 

diferentes tipos de bibliotecas (de aula e de centro), mostrando respecto polas súas 

normas de funcionamento coa finalidade de obter información e modelos para a 

composición escrita. 

15. Utilizar os coñecementos de lectoescritura para a comprensión de textos e o 

intercambio de experiencias e sentimentos. 
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16. Comprender textos literarios de xéneros diversos axeitados en canto a temática e 

complexidade e iniciarse nos coñecementos das convencións específicas da linguaxe 

literaria. 

17. Coñecer os diferentes usos sociais, analizando o seu emprego como vehículo de 

valores e prexuízos clasistas, racistas, sexistas, etc., co fin de introducir as 

autocorreccións pertinentes. 

18. Utilizar a lingua para destacar os valores das diferentes culturas do ámbito. 

19. Escoitar, reproducir e representar expresións da linguaxe oral tradicional 

(adiviñanzas, cancións, contos, trabalinguas, etc.) e valorar estas expresións como un 

feito cultural enriquecedor. 

20. Utilizar a lingua oral e escrita como instrumento de aprendizaxe e planificación de 

actividades cada vez máis complexas, utilizando diferentes recursos. 

 

 

 
CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 
Na área de Lingua Castelá e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 
competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descriptores máis afíns á área. 
 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
. Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 
. Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 
. Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as 
repercusións para a vida futura. 
. Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e o exercicio 
físico. 
. Xerar criterios persoais acerca da visión social sobre a estética do corpo humano fronte 
ao seu coidado saudable. 
. Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
. Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 
elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 
. Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 
 
 
Comunicación lingüística 
. Comprender o sentido dos textos escritos. 
. Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 
. Gozar coa lectura. 
. Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información. 
. Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos. 
. Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 
. Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor... 
. Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas 
situacións comunicativas. 
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. Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou 
de materias diversas. 
 
 
Competencia dixital 
 
 
. Empregar distintas fontes para a busca de información. 
. Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
. Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 
. Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 
diversas. 
. Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
. Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
. Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 
. Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
 
 
Conciencia e expresións culturais 
. Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

. Valorar a interculturalidad como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

. Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 

. Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

. Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 
 
Competencias sociais e cívicas 
. Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 
. Identificar as implicacións que ten vivir nun estado social e democrático de dereito 
referendado por unha norma suprema chamada Constitución Epañola. 
. Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para a resolución de conflitos. 
. Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
. Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
. Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 
. Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
. Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 
potencialidades. 
. Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
 
 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
. Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
. Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 
. Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 
. Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos. 
. Priorizar a consecución de obxectivos grupales a intereses persoais. 
. Encontrar posibilidades no ámbito que outros non ven. 
. Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos. 
. Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
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Aprender a aprender 
. Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas... 
. Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 
. Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 
. Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente... 
. Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
. Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 
resultados intermedios. 
. Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
 
 

CONTIDOS 
 
 
 
Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar 
 
Situacións comunicativas espontáneas ou dirixidas de relación social. 
Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento de comunicación e 
aprendizaxe: escoitar e preguntar. 
Participación en enquisas e entrevistas. 
Comentario oral e xuízo persoal. 
Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais. 
Habilidades e estratexias que facilitan a comunicación (exposición clara, quenda de 
palabra, orde, claridade, vocabulario axeitado, entoación, xestos...). 
Expresión e reprodución de textos orais segundo a súa tipoloxía (narrativos, 
informativos, descritivos, argumentativos e instrutivos) procedentes dende diferentes 
medios (Internet, raio, televisión, etc.). 
Comprensión de textos orais segundo a súa tipoloxía: narracións, descricións, diálogos, 
exposicións, argumentos, etc. Idea principal e secundaria. Sentido global. Ampliación de 
vocabulario. 
Audición, reprodución e creación de textos sinxelos que estimulen a curiosidade e o 
interese do neno. 
Memorización de textos. Dramatización de textos sinxelos (narrativos). 
 
 
 
Bloque 2: Comunicación escrita: ler 
 
Recursos gráficos da comunicación escrita: coñecemento e interiorización da relación 
entre lingua oral e escrita. 
Gusto pola lectura. Hábito lector. Lectura de textos como fonte de información, de 
diversión e desfrute. 
Interiorización da lectura como instrumento de aprendizaxe. 
Lectura coa pronunciación, o ritmo e a entoación adecuados, utilizando estratexias 
sinxelas para a súa comprensión. Modelaje lector. 
Estratexias de identificación de diferentes tipos de texto: descritivos, argumentativos, 
narrativos, expositivos e instrutivos. 
Estratexias para a comprensión lectora de textos: Título. Ilustracións. Palabras clave. 
Relectura. Anticipación de hipótese. Estrutura do texto. Tipos de texto. Ideas principais e 
secundarias. Resumo. 
Identificación e valoración crítica dos valores e mensaxes transmitidas por un texto. 
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Uso da biblioteca: coñecemento da organización, respecto das normas e utilización desta 
como fonte de información. 
Plan lector. 
 
 
 
Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 
 
Produción de diferentes tipos de texto segundo a súa tipoloxía para comunicar vivencias, 
necesidades e coñecementos: narracións, descricións, argumentacións, exposicións e 
instrucións. 
Estratexias para a aplicación das normas na produción de textos. 
Estratexias para mellorar a escritura e a cohesión de texto (planificación, redacción do 
borrador, revisión, reescritura). 
Aplicación das normas ortográficas básicas e signos de puntuación. Acentuación. 
Caligrafía. Orde e limpeza. Ditados. 
 
 
 
Bloque 4: Coñecemento da lingua 
 
Adquisición de vocabulario para facilitar e mellorar a comprensión e a expresión oral e 
escrita. Recoñecemento de palabras antónimas e sinónimas. Palabras polisémicas. 
Campo semántico. Palabras compostas. Aumentativos e diminutivos. Palabras simples e 
derivadas. 
Coñecemento e aplicación de normas ortográficas: punto, maiúscula, coma, guion, signos 
de consulta e de exclamación e os dous puntos nun texto. 
Coñecemento e diferenciación do nome do resto das clases de palabras. Xénero e 
número. 
Identificación do adxectivo como acompañante do nome e dos elementos que indican o 
xénero e o número no substantivo. 
Recoñecemento da sílaba tónica de cada palabra. Uso do guion para a división de 
palabras. 
Identificación e coñecemento dos determinantes artigos, as súas clases e os seus 
diferentes matices de significado. Outros determinantes: demostrativos, posesivos e 
numerais. Os pronomes persoais. 
Conxugación dos verbos regulares e coñecemento da existencia de verbos irregulares. 
A oración. Suxeito e predicado. 
Uso das tecnoloxías da información e a comunicación como instrumento de aprendizaxe 
en tarefas sinxelas. 
 
 
 
 
Bloque 5: Educación literaria 
 
O texto literario como fonte de comunicación, de pracer, de xogo, de entretemento, de 
coñecemento doutros mundos, tempos e culturas, de aprendizaxe, e como medio de 
organizarse e resolver problemas da vida cotiá. 
A literatura: Textos literarios e textos non literarios. Temas da literatura. Prosa e verso. 
O conto. O teatro. Poesía. Recursos literarios: a comparación. Os contos populares. As 
fábulas. O cómic. 
Textos propios da tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas, lendas, cancións 
populares, contos...), textos de xénero narrativo (contos, biografías, autobiografías, 
novela de aventuras, de ciencia ficción, de fantasía) e textos doutros xéneros (teatro ou 
poesía). 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
 
 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar 
 
1. Elaborar e producir textos orais estructurados e adecuados a diferentes situacións 
comunicativas (dirixidas e espontáneas) propias dos ámbitos persoal, escolar e social, 
respectando as normas da comunicación: organizar o discurso, quenda de palabra, 
escoitar e achegar información ou punto de vista coherente. 
2. Utilizar a linguaxe oral para comunicarse e aprender a partir da escoita activa. 
3. Recoñecer información verbal e a non verbal en diferentes situacións comunicativas. 
Comprender mensaxes verbais e non verbais. 
4. Expresar de forma oral utilizando un discurso ordenado e vocabulario acorde a cada 
situación. 
5. Participar en actividades de comunicación e expresión oral respectando o punto de 
vista dos demais e realizando achegas coherentes. 
6. Comprender o sentido global de textos orais e o significado das palabras 
(vocabulario), identificando as ideas principais e as secundarias. 
7. Comprender e expresar textos orais sinxelos de diversos tipos. Memorización e 
dramatización. 

 
 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler 
 
1. Coñecer a correspondencia entre fonemas e grafías en contextos de lecturas 
significativas. 
2. Desenvolver o hábito lector. 
3. Identificar diversos tipos de fontes de información. 
4. Ler textos en voz alta coa pronunciación, o ritmo e a entoación axeitados. 
5. Utilizar estratexias para a identificación de diferente tipo de textos. 
6. Utilizar estratexias de comprensión de textos de diferente índole. 
7. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 
8. Recoller información de diferentes soportes textuais e valorala. 
9. Coñecer a necesidade de utilizar a biblioteca, a súa organización e as normas de 
uso. Identificar información en diferentes soportes para obter información. 
10. Levar a cabo o plan lector que dea resposta a unha planificación sistemática de 
mellora da eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura. 

 
 
 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
 
1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, claridade e 
estrutura correcta, respectando a súa estrutura e aplicando as normas ortográficas, 
coidando a caligrafía, a orde e a presentación. 
2. Interiorizar as normas para a produción de diferentes tipos de textos. 
3. Escribir diferentes tipos de texto segundo a finalidade. 
4. Aplicar as normas ortográficas básicas, signos de puntuación e acentuación das 
palabras de uso máis frecuente. Presentar os traballos con boa caligrafía, respectar a 
orde e a limpeza nos escritos. Practicar diferentes tipos de ditado. 
5. Levar a cabo o plan de escritura que dea resposta a unha planificación sistemática 
de mellora da eficacia escritora e fomente a creatividade. 
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Bloque 4: Coñecemento da lingua 
 
1. Adquirir vocabulario para facilitar e mellorar a compresión e a expresión oral e 
escrita a través dos textos. 
2. Adquirir e aplicar o uso ortográfico: punto, maiúscula, coma, guion, signos de 
consulta e de exclamación e dous puntos nun texto. 
- Aplicar as normas ortográficas ás producións escritas. 
- Escribir correctamente as palabras relacionadas coa norma ortográfica traballada. 
3. Coñecer e diferenciar o nome do resto de clases de palabras. 
4. Identificar o adxectivo como acompañante do nome. Identificar os elementos que 
indican o xénero e o número no substantivo. 
5. Recoñecer a sílaba tónica de cada palabra. Usar o guion para a división de palabras. 
6. Identificar e coñecer os determinantes, as súas clases e os seus diferentes matices 
de significado. 
7. Coñecer os tempos verbais e conxugar os verbos regulares. Identificar verbos 
irregulares. 
8. Identificar a oración e os seus elementos. 
9. Usar as tecnoloxías da información e a comunicación como instrumento de 
aprendizaxe. 

 
 
 

Bloque 5: Educación literaria 
 
1. Ler textos propios da literatura infantil e xuvenil (poesía, cómics, contos, etc.), 
utilizando, entre outras fontes, webs infantís. 
2. Realizar dramatizacións a través de xestos e vestimenta para transmitir a cultura. 
3. Utilizar a biblioteca de aula e de centro para buscar obras do seu interese e gozar da 
lectura. 
4. Elaborar contos e poemas sinxelos en lingua, empregando de forma coherente a 
lingua escrita e a imaxe para expresar situacións comunicativas concretas. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 
 
Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 
1.1. Utiliza a lingua oral como forma de comunicación cos demais e expresión das súas 
ideas e sentimentos. 
1.2. Escoita os seus compañeiros nas súas intervencións e respecta as normas de 
intercambio comunicativo. 
1.3. Fai uso da linguaxe para solicitar información. 
1.4. Recoñece a orde do discurso e coñece os medios que facilitan a comunicación. 
1.5. Respecta e aplica as normas socio-comunicativas: quenda de palabra, participación 
activa e escoita, normas de cortesía. 
2.1. Planifica intervencións orais apoiándose en elementos gráficos diversos e 
adecuándoas á situación comunicativa. 
2.2. Utiliza a lingua oral funcional empregando expresións axeitadas para facer peticións, 
resolver dúbidas, pedir que repitan, agradecer unha colaboración, tomar quenda de 
palabra, formular desexos... 
2.3. É capaz de expresar a súa opinión sobre temas próximos, incorporando criterios 
persoais nos seus comentarios. 
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3.1. Identifica situacións que favorecen ou que impiden a comunicación (verbal e non 
verbal). 
3.2. Utiliza recursos lingüísticos e non lingüísticos axeitados para comunicarse nas 
interaccións orais. 
3.3. Comprende información de textos de diferente tipo (narrativos, descritivos, 
expositivos e instrutivos) a través de preguntas previas, localizando a información máis 
importante. 
4.1. Intervén de forma efectiva en situacións de comunicación na aula. 
4.2. Emprega elementos básicos que facilitan as súas intervencións comunicativas: 
entoación, pronunciación e vocabulario. 
4.3. Relata sucesos e anécdotas con coherencia. 
5.1. Identifica diferentes tipos de texto segundo a súa tipoloxía (narrativos, informativos, 
descritivos, argumentativos e instrutivos) e analiza a información máis relevante. 
5.2. Produce textos a partir de documentos de diferente tipo a partir dun modelo dado 
segundo a finalidade (narración, folleto, instrucións, etc.). 
5.3. Intervén en situacións de comunicación respectando o punto de vista dos demais e 
achegando ideas coherentes. 
6.1. Identifica o sentido global dun texto. 
6.2. Identifica as ideas principais e secundarias de textos. 
6.3. Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas no texto. 
6.4. Identifica elementos non verbais que acompañan aos textos orais. 
6.5. Segue instrucións orais referidas á execución de procesos ou a temas traballados 
previamente. 
7.1. Escoita de forma silenciosa os textos que se deben reproducir. 
7.2. Reproduce textos breves e sinxelos de diversos tipos respectando a entoación, 
pausas, modulación de voz. 
7.3. Reproduce contos escoitados mantendo a coherencia temporal e espacial e a súa 
estrutura. 
7.4. Memoriza textos orais con diferente finalidade (lúdica, de instrucións, de 
aprendizaxe...). 
7.5. Dramatiza un texto narrativo. 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2: Comunicación escrita: ler 
 
1.1. Identifica a correspondencia fonema-grafía que dan lugar a determinadas regras 
ortográficas. 
1.2. Aplica os signos de puntuación para dar sentido á lectura: punto, coma, signos de 
interrogación e de exclamación, dous puntos. 
2.1. Expresa o gusto polos textos lidos. 
2.2. Expresa preferencias por determinadas lecturas. 
3.1. Usa dicionarios, periódicos, enciclopedias, Internet, CD... 
3.2. Infire normas ortográficas dende o coñecemento das relacións fonemo-grafía. 
4.1. Le textos con fluidez, entoación e ritmo axeitados. 
5.1. Identifica diferentes xéneros textuais: contos, descricións, entrevistas, explicacións, 
receitas, debates, poemas, teatro, cómic, adiviñanzas e cancións. 
5.2. Recoñece a estrutura de contido en distintos tipos de texto. 
5.3. Identifica características propias de cada tipo de texto: descritivos, argumentativos, 
narrativos, expositivos e instrutivos. 
6.1. Identifica o título e interprétao. 
6.2. Asocia a información que achegan as ilustracións co contido do texto. 
6.3. Identifica palabras clave dun texto para facilitar a comprensión. 
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6.4. Elabora unha hipótese sobre o contido do texto. 
6.5. Relaciona coñecementos previos coa información nova do texto. 
6.6. Identifica as ideas principais e as secundarias dun texto. 
6.7. Realiza resumos dun texto dado. 
7.1. Le diariamente textos nun horario programado na aula. 
8.1. Consulta diferentes fontes de información e en diferentes soportes para obter 
información e realizar traballos persoais ou en grupo. 
9.1. Utiliza a biblioteca (de aula e de centro) para buscar información de xeito dirixido ou 
por propia iniciativa. 
9.2. Coñece a organización e as normas de uso da biblioteca. 
10.1. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de diversos 
xéneros literarios como fonte de entretemento manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos. 
 
 
 
 
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
1.1. Realiza sinxelas descricións relacionadas coa lectura. 
1.2. Escribe textos narrativos nos que inclúe descricións. 
1.3. Produce textos expositivos nos que inclúan descricións obxectivas de feitos 
próximos. 
1.4. Redacta cartas e postais atendendo ás propiedades específicas de cada un deles. 
1.5. Usa correctamente as normas ortográficas traballadas. 
2.1. Recoñece a finalidade e a estrutura dun texto. 
2.2. Recoñece as diferenzas entre a escritura de textos formais e informais. 
2.3. Utiliza programas informáticos para mellorar a lectoescritura, a comprensión 
lectora, a adquisición de vocabulario e as regras ortográficas e gramaticais. 
3.1. Redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora. 
3.2. Produce textos sinxelos a partir dunhas pautas. 
3.3. Elabora resumos a partir dun guion. 
3.4. Revisa e valora as súas producións e as dos compañeiros. 
4.1. Aplica correctamente os signos de puntuación. 
4.3. Presenta con claridade e limpeza os escritos coidando presentación, caligrafía 
lexible, marxes, organización e distribución do texto no papel. 
4.5. Realiza correctamente ditados sinxelos. 
5.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: 
- Planificación, redacción, revisión e mellora. 
- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor-
lector, a presentación, etc. 
- Adapta a expresión á intención, tendo en conta o interlocutor e o asunto de que se 
trata. 
- Presenta con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 
- Reescribe o texto. 

5.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. 
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Bloque 4. Coñecemento da lingua 
 
1.1. Adquire novo vocabulario a través da lectura e o uso. 
1.2. Identifica nos textos palabras polisémicas, antónimas e sinónimas. 
1.3. Comprende o significado de palabras polisémicas en diferentes oracións. 
1.4. Identifica palabras que pertencen a unha mesma familia. 
1.5. Identifica o significado común das palabras dun campo semántico e coñece 
diferentes campos semánticos. 
1.6. Recoñece palabras compostas. 
1.7. Coñece o concepto de aumentativo e a formación aumentativos de palabras dadas. 
1.8. Distingue palabras simples de palabras derivadas. 
2.1. Usa axeitadamente o punto, a coma, o guion e os dous puntos nos seus escritos. 
2.2. Utiliza as maiúsculas ao comezo de texto e detrás de punto. 
2.3. Identifica e utiliza correctamente os signos de interrogación e exclamación nas 
producións escritas e orais. 
2.4. Completa e escribe textos sinxelos aplicando as normas ortográficas traballadas. 
3.1. Coñece e expresa o concepto de nome e recoñéceo nunha oración ou texto. 
3.2. Identifica e agrupa nomes de persoas, animais, vexetais e cousas. 
3.3. Diferencia nomes comúns e nomes propios. 
3.4. Forma o masculino ou o feminino de nomes dados. 
3.5. Distingue as palabras polo seu xénero e polo seu número. 
4.1. Define o concepto de adxectivo. 
4.2. Identifica e aplica o adxectivo axeitadamente. 
4.3. Define, identifica e aplica os conceptos de xénero e de número. 
4.4. Identifica os adxectivos e úsaos nas súas producións escritas. 
4.5. Recoñece a concordancia entre o nome e o adxectivo. 
5.1. Distingue a sílaba tónica de sílaba átona e divide unha palabra en sílabas. 
5.2. Utiliza o guion para separar as palabras en sílabas. 
6.1. Identifica os determinantes incluídos nun texto dado. 
6.2. Utiliza correctamente a concordancia en xénero e en número dos artigos cos nomes 
aos que acompañan. 
6.4. Coñece e aplica o concepto de pronome e recoñece as formas dos pronomes 
persoais nos textos. 
7.1. Identifica o presente, o pasado e o futuro dos verbos. 
7.2. Conxuga verbos regulares. 
8.1. Recoñece o verbo na oración e identifica o suxeito e o predicado. 
8.2. Recoñece a importancia da orde nos elementos dunha oración para que esta resulte 
coherente. 
9.1. Utiliza Internet para buscar información. 
9.2. Realiza actividades guiadas usando as TIC. 
 
 
Bloque 5. Educación literaria 
1.1. Le textos propios da literatura infantil (poesía, cómics, contos, etc.). 
2.1. Realiza pequenas dramatizacións a través de textos sinxelos. 
3.1. Usa a biblioteca de aula e de centro para buscar obras do seu interese e gozar da 
lectura. 
4.1. Produce contos e poemas sinxelos, empregando de forma coherente a lingua escrita 
e a imaxe para expresar situacións comunicativas concretas. 
4.2. Identifica e corrixe, en textos orais e escritos dos medios de comunicación 
imprimida, audiovisual e dixital, os trazos e as expresións que manifesten discriminación 
social, cultural, étnica e de xénero. 
4.3. Utiliza procedementos sinxelos para a interpretación de textos: a relectura e a 
consulta no dicionario. 
4.4. Mostra, en diferentes situacións comunicativas, un vocabulario axeitado, adquirido a 
través da lectura de textos literarios e non literarios. 
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CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS  
 
 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un maior 

grao de protagonismo. 

 

En concreto na área de Lingua Castelá e Literatura: 

 

Os alumnos han de iniciarse na utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da 

realidade. Necesitamos dotar o alumnado de ferramentas para que poidan desenvolverse 

en múltiples contextos dominando a lingua oral e escrita de forma funcional. 

 

Debemos ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que hai que 

seguir desenvolvendo. Estas fortalezas axudarannos a definir a predominancia de cada 

unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar estarán pensadas dende a 

teoría das Intelixencias Múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a 

comprender aqueles contidos que necesita adquirir para alcanzar os obxectivos de 

aprendizaxe que pretendemos. 

 

Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento das habilidades da linguaxe; por 

iso, deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo colaborador 

como unha forma de adestrar a capacidade empática de poñerse no lugar doutras 

persoas e saber expresar en función do contexto e a intención comunicativa o que pode 

suceder en situacións reais e cotiás. 

 

Os contidos da área de Lingua Castelá e Literatura están organizados arredor duns 

conceptos fundamentais vinculados a contexto real, será importante traballar a parte 

competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción e aplicalo a 

proxectos reais próximos ao alumnado. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da área 

de Lingua Castelá e Literatura: 

. Audición de textos variados. 

. Recursos fotocopiables  con actividades de reforzo, ampliación e avaliación.  

Ditados: proposta de ditados para cada unha das regras ortográficas con diferente nivel 

de dificultade e cadro de autoavaliación.  

Comprensións lectora e oral con fichas de avaliación. 

. Plan lector. 

. Esto no es (solo) un diario. Ed. SM 

   Diccionario Manual de Sinónimos Y Antónimos de la Lengua Castellana. Vox.Larousse 

   Textos variados: Las Aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain. 

                        Los ratones. Lope de Vega 

                        El burro Flautista. Tomás de Iriarte 

                        El lagarto está llorando. García Lorca 

 
 

 ÁREA DE LINGUA GALEGA 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Comprender discursos orais e escritos máis extensos e complexos que no ciclo 

anterior, ampliando os temas de interese, mantendo a atención e unha actitude 

crítica.  

  2.  Diferenciar as ideas esenciais das accesorias. 

  3.  Analizar os aspectos sinxelos do texto (estrutura do discurso, vocabulario, intención, 

etc.).  

  4.  Escoitar, reproducir e representar expresións da linguaxe oral tradicional (adiviñas, 

cancións, contos, trabalinguas, etc.). 

  5.  Expresarse oralmente e por escrito axeitadamente en situacións formais e informais, 

ampliando os contextos e interlocutores coñecidos e descoñecidos.  

  6.  Representar e recitar textos orais coa articulación, a entoación e o ritmo axeitados, 

de forma comprensiva e expresiva.  

  7.  Utilizar correctamente as estruturas lingüísticas básicas.  

  8.  Escoitar e relatar experiencias presentes e pasadas, respectando os aspectos 

normativos da lingua.  
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  9.  Expresar con claridade, ordenadamente e mediante os mecanismos de cohesión 

necesarios: vivencias, ideas, observacións, sentimentos, etc.  

10.  Elixir as formas de comprensión e expresión axeitadas á situación e á intención 

comunicativa.  

11.  Valorar e aceptar as achegas propias e as dos demais, respectando as normas do 

intercambio comunicativo.  

12.  Producir textos escritos propios da vida social da aula, como consolidación do 

sistema lecto-escritor para comunicar coñecementos, experiencias e necesidades 

(normas, fichas, postais, anuncios, carteis...), de acordo coas características propias 

destes textos. 

13.  Comprender textos do ámbito escolar, producidos con finalidade didáctica ou de uso 

social (descricións, instrucións e explicacións), para aprender e para informarse, 

comparando, clasificando, identificando e interpretando os coñecementos e as 

informacións para ampliar as aprendizaxes.  

14.  Utilizar, de xeito dirixido, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación e os 

diferentes tipos de bibliotecas (de aula e de centro), mostrando respecto polas súas 

normas de funcionamento, coa finalidade de obter información e modelos para a 

composición escrita.  

15.  Producir textos escritos propios da vida social da aula, como consolidación do 

sistema lecto-escritor para comunicar coñecementos, experiencias e necesidades 

(normas, fichas, postais, anuncios, carteis...) de acordo coas características propias 

destes textos. 

16.  Utilizar os coñecementos de lecto-escritura para a comprensión de textos e o 

intercambio de experiencias e sentimentos.  

17.  Comprender textos literarios de xéneros diversos axeitados en canto a temática e 

complexidade e iniciarse nos coñecementos das convencións específicas da linguaxe 

literaria.  

18.  Coñecer os diferentes usos sociais, analizando o seu emprego como vehículo de 

valores e prexuízos clasistas, racistas, sexistas, etc., co fin de introducir as 

autocorreccións pertinentes.  

19.  Utilizar a lingua para destacar os valores das diferentes culturas do ámbito.  

20.  Valorar a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de 

Europa. 

21.  Escoitar, reproducir e representar expresións da linguaxe oral tradicional (adiviñas, 

cancións, contos, trabalinguas, etc.) e valorar estas expresións como un feito cultural 

enriquecedor.  

22.  Utilizar a lingua oral e escrita como instrumento de aprendizaxe e planificación de 

actividades cada vez máis complexas, utilizando diferentes recursos. 
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 
competencias de xeito sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

•  Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 
•  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 
•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.  
•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao 
exercicio físico. 
•  Xerar criterios persoais acerca da visión social sobre a estética do corpo humano 
fronte ao coidado saudable deste.  
•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 
elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 
•  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación 
problemática. 

 

 

Comunicación lingüística 

 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 
•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, 
relatos… 
•  Gozar coa lectura.  
•  Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 
•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.  
•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.  
•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de 
palabra, escoita atenta ao interlocutor... 
•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, 
nas diversas situacións comunicativas. 
•  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás ou de materias diversas. 

 

 

Competencia dixital  

 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 
•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
•  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios 
tecnolóxicos.  
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•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 
informacións diversas 
•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos.  
•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida 
diaria.  
•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

 

Conciencia e expresións culturais 

 

•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial. 
•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
•  Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 
•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 
•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

 

Competencias sociais e cívicas 

 

•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da 
escola. 
•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos. 
•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  
•  Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 
•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos 
ritmos e potencialidades.  
•  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  
•  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 
•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 
•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos.  
•  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 
•  Encontrar posibilidades no ámbito que outros non ven.  
•  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos.  
•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
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Aprender a aprender 

 

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións executivas… 
•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  
•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 
•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente… 
•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios. 
•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTIDOS 
 
 

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar 
 
Comprensión e valoración de textos orais sinxelos procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, con especial incidencia na noticia, para obter información 
xeral, específica e relevante, sobre feitos e acontecementos que resulten 
significativos e elaboración dun breve resumo. 

Uso de documentos impresos, dixitais e audiovisuais para obter información 
relevante para realizar tarefas de aprendizaxe. 

Comprensión e produción de textos orais sinxelos para aprender e para 
informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica como os de uso cotián, de 
carácter informal (conversas entre iguais e no equipo de traballo) e dun maior grao 
de formalización (exposicións da clase). 

Actitude de escoita adecuada ante situacións comunicativas, respectando as 
opcións e opinións de quen fala e sen interrupcións inadecuadas. 

Participación e cooperación nas situacións comunicativas (expresións espontáneas, 
informacións, conversas reguladores da convivencia, discusións ou instrucións), 
con valoración e respecto das normas que rexen a interacción oral (petición e 
quendas de palabra, mantemento do tema, respecto ás opinións e opcións 
lingüísticas das demais persoas, posturas e xestos adecuados). 

Uso de estratexias elementais para comprender e facer comprender as mensaxes 
orais: entoación, ritmo e xestualidade. 

Produción de textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación social coa 
axuda de modelos sinxelos e en situacións de simulación. 

Actitude de cooperación e de respecto en situacións de aprendizaxe compartida. 

Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación adecuadas. 

Uso, de forma xeral, dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

Comparación de textos orais sinxelos producidos en diferentes variedades 
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dialectais da lingua galega. 

Identificación da lingua galega con diversos contextos de uso oral da lingua: en 
diferentes ámbitos profesionais (sanidade, educación, medios de comunicación...) 
e en conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

 
 
 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 
 
Comprensión da información relevante en textos das situacións cotiás de relación 
social (normas, regras de xogo, etc.). 

Comprensión de información xeral en textos sinxelos procedentes dos medios de 

comunicación social (incluídas webs infantís), con especial incidencia na noticia, 
localizando informacións destacadas en titulares e subtítulos. 

Comprensión de información relevante en textos para aprender e para informarse, 
tanto os producidos con finalidade didáctica como os de uso cotián (descricións, 
instrucións e explicacións). 

Integración de coñecementos e de informacións procedentes de diferentes 
soportes para aprender e contrastar información, identificando e interpretando os 
datos que se transmiten mediante sinxelos gráficos e ilustracións. 

Subliñado e resumo da información relevante dun texto sinxelo adecuado ao seu 
nivel. 

Iniciación ás estratexias de control do proceso lector (anticipación, formulación de 
hipóteses, relectura...). 

Uso dirixido das tecnoloxías da información e das bibliotecas para obter 
información e modelos para a lectura. 

Lectura persoal, silenciosa e en voz alta, de textos sinxelos en galego adaptados á 
idade e aos intereses das alumnas e dos alumnos. 

Uso da biblioteca respectando as súas normas de funcionamento e valorándoa 
como fonte de información e de ocio e participación en actividades literarias. 

Valoración das normas de funcionamento da biblioteca como recurso para acceder 
facilmente a información moi variada e manter un ambiente agradable de traballo 
e lecer. 

Mantemento adecuado da súa biblioteca persoal. 

Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como medio de 
comunicación e de lecer. 

Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de elección de temas e de 
textos e de expresión das preferencias persoais. 

 
 
 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 
 
Uso das estratexias de planificación, de textualización e revisión como partes do 
proceso escritor. 

Composición de textos propios de situacións cotiás de relación social (diálogos, 
plans, instrucións…), de acordo coas características propias de cada tipoloxía. 

Composición de textos de información sinxelos, característicos dos medios de 
comunicación social, sobre acontecementos significativos, con especial incidencia 
na noticia, en situacións reais ou simuladas. 

Produción de textos relacionados co ámbito académico para comunicar información 
(resumos, descricións, explicacións…). 
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Creación de textos sinxelos con intención informativa utilizando a linguaxe verbal e 
non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómics. 

Uso guiado de programas informáticos de procesamento de textos. 

Utilización de elementos gráficos e paratextuais sinxelos, para facilitar a 
comprensión (ilustracións, subliñados, gráficos e tipografía). 

Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e respecto pola norma 
ortográfica. 

Valoración da escritura como instrumento de relación social, de obtención, de 
reelaboración da información e dos coñecementos e de expresión creativa. 

 

 

Bloque 4: Coñecemento da lingua 
 
Uso e identificación intuitiva de terminoloxía moi elemental nas actividades de 
produción e interpretación: denominación dos textos traballados, oración, palabra 
e sílaba, xénero e número, determinantes e formas verbais. 

Uso das normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas nos escritos. 

Transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, cambio de orde, 
segmentación e recomposición, para xulgar sobre a gramaticalidade dos 
resultados. 

Comparación de estruturas sintácticas elementais para observar a súa 
equivalencia semántica ou posibles alteracións do significado. 

Inserción e coordinación de oracións como instrumento na mellora da 
composición escrita. 

Exploración das posibilidades do uso de diversos enlaces entre oracións, en 
relación coa composición de textos. 

Uso do dicionario, en papel ou electrónico, de xeito guiado. 

Identificación de palabras compostas e derivadas, de sinónimos de antónimos e 
palabras polisémicas básicas, en relación coa compresión e coa produción de 
textos. 

Valoración da lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 

Comparación entre aspectos das linguas que coñece ou está a aprender para 
mellorar os procesos comunicativos en lingua galega, recoñecer as posibles 
interferencias e lograr unha competencia comunicativa integrada. 

 
Bloque 5: Educación literaria 
 
Escoita, memorización e reprodución de textos procedentes da literatura popular 
oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) e da literatura 
galega en xeral. 

Valoración e aprecio do texto literario galego (oral ou non) como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

Lectura persoal, silenciosa e en voz alta de obras en galego adecuadas á idade e 
aos intereses do alumnado. 

Lectura guiada e expresiva de textos narrativos da literatura infantil en diversos 
soportes. 

Lectura guiada de poemas, de relatos e de obras, recoñecendo as características 
dalgúns modelos. 
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Recreación e composición de poemas e relatos para comunicar sentimentos, 
emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas, 
recoñecendo as características dalgúns modelos. 

Dramatización e lectura dramatizada de situacións de textos literarios. 

Valoración da literatura en calquera lingua (maioritaria, minoritaria ou 
minorizada), especialmente aquela en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

Interese por coñecer os modelos narrativos e poéticos que se utilizan noutras 
culturas. 

Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables que noutras 
culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer outras maneiras de 
relacións sociais. 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
 
 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar 
 
  1.  Comprender textos orais sinxelos dos medios de comunicación, extraendo o 
sentido global e información específica. 
  2.  Utilizar os documentos audiovisuais como instrumento de aprendizaxe. 
  3.  Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do 
ámbito académico. 
  4.  Manter unha actitude de escoita adecuada, respectando as opinións dos 
demais.  
  5.  Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. 
  6.  Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións innecesarias e usando nexos adecuados.  
  7.  Elaborar textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación. 
  8.  Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. 
  9.  Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 
10.  Usar, de forma xeral, unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 
11.  Comparar textos orais sinxelos producidos en diferentes variedades dialectais 
da lingua galega. 
12.  Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral. 

 
 
 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler 
 
  1.  Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos 
sinxelos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis). 
  2.  Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de 
sinxelos gráficos e ilustracións. 
  3.  Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo e resumir o seu 
contido. 
  4.  Utilizar, de maneira xeral, estratexias para mellorar a lectura. 
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  5.  Utilizar de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter información e 
modelos para a lectura. 
  6.  Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego, adaptados á súa 
idade e aos seus intereses. 
  7.  Usar as bibliotecas de aula, e de centro, respectando as normas básicas de 
funcionamento, e participar en actividades literarias. 
  8.  Ter interese por ter unha biblioteca propia. 
  9.  Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación e de lecer. 
10.  Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu 
interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

 
 
 
 
 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
 
  1.  Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. 
  2.  Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir e 
resumir, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que 
sexan característicos dos medios de comunicación. 
  3.  Elaborar textos do ámbito académico para comunicar información. 
  4.  Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal. 
  5.  Usar de xeito guiado programas informáticos de procesamento de textos. 
  6.  Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos 
textos. 
  7.  Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a 
lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

 
 
 

Bloque 4: Coñecemento da lingua 
 
  1.  Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento na 
mellora do uso da lingua. 
  2.  Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando o seu 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 
  3.  Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe 
elemental nas producións orais e escritas. 
  4.  Recoñecer e empregar conectores básicos. 
  5.  Usar o dicionario en papel ou electrónico, de xeito guiado. 
  6.  Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas básicas, para comprender e producir textos. 
  7.  Valorar a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 
  8.  Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que coñece ou está a 
aprender para reflexionar sobre como mellorar os seus procesos comunicativos na 
lingua galega, recoñecer as posibles interferencias e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 
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Bloque 5: Educación literaria 
 
  1.  Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos sinxelos, procedentes da 
literatura galega en xeral, e da literatura galega popular en particular. 
  2.  Ler textos e obras en galego adaptadas á idade e en diferentes soportes. 
  3.  Identificar o xénero literario ao que pertencen uns textos dados. 
  4.  Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos sinxelos. 
  5.  Participar activamente en dramatizacións de situacións e de textos literarios. 
  6.  Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 
  7.  Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, sociais e 
culturais. 
 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 
  1.1.  Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo dos medios de 
comunicación, extraendo o sentido global da mensaxe.  
  1.2.  Identifica quen, que e onde nunha noticia.  
  1.3.  Elabora un breve resumo, a partir de preguntas, dun texto oral sinxelo e 
valora os informativos da radio e da televisión como fonte de información.  
  2.1.  Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais para obter a 
información máis importante e necesaria.  
  2.2.  Selecciona informacións relevantes dos documentos audiovisuais para 
realizar tarefas de aprendizaxe. 
  3.1.  Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo adecuadamente. 
  3.2.  Segue unha exposición da clase e extrae o sentido global e as informacións 
máis relevantes, preguntando se é necesario para verificar a súa comprensión. 
  3.3.  Elabora e produce textos orais sinxelos (explicacións, breves exposicións, 
narracións curtas...) presentando as ideas cunha coherencia lineal elemental e 
responde preguntas aclaratorias elementais sobre o seu contido. 
  3.4.  Participa no traballo en grupo. 
  4.1.  Atende as intervencións dos demais, en conversas e exposicións, sen 
interromper. 
  4.2.  Respecta as opinións da persoa que fala. 
  5.1.  Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.  
  5.2.  Respecta as opcións lingüísticas dos participantes nos intercambios orais. 
  5.3.  Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da 
aula e valora o seu uso fóra dela. 
  5.4.  Emprega unha postura e xestualidade que transmite predisposición para 
interactuar cos demais. 
  5.5.  Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas. 
  5.6.  Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 
  6.1.  Elabora un discurso oral coherente, utilizando un vocabulario adecuado á 
súa idade. 
  6.2.  Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando algúns nexos básicos. 
  6.3.  Amosa un discurso oral, claro, cunha pronuncia e entoación axeitadas e 
propias da lingua galega. 
  7.1.  Elabora textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación 
mediante simulación. 
  8.1.  Amosa respecto ás ideas e achegas dos demais e contribúe ao traballo en 
grupo. 
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  9.1.  Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada 
a cada acto comunicativo.  
10.1.  Usa, de forma xeral, unha linguaxe non sexista. 
10.2.  Identifica o uso de linguaxe discriminatoria e sexista evidente. 
11.1.  Compara textos orais sinxelos producidos en diferentes variedades 
dialectais da lingua galega. 
12.1.  Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: 
sanidade, educación, medios de comunicación... 
12.2.  Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas 
ou descoñecidas. 

 
 
 
 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 
 
  1.1.  Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
  1.2.  Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, 
expositivo). 
  1.3.  Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo. 
  1.4.  Interpreta personificacións e hipérboles en textos sinxelos. 
  1.5.  Identifica a estrutura xeral dun texto. 
  1.6.  Emprega o dicionario, de xeito guiado, para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos textos. 
  2.1.  Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de sinxelos 
gráficos e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a acompaña. 
  3.1.  Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 
  3.2.  Realiza o resumo, a partir de preguntas, dun texto sinxelo. 
  4.1.  Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun texto antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións. 
  4.2.  Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión, cando 
é preciso. 
  5.1.  Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura. 
  5.2.  Utiliza de xeito guiado dicionarios dixitais para interpretar a información 
dun texto. 
  6.1.  Descodifica sen dificultade as palabras. 
  6.2.  Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade. 
  6.3.  Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen 
dificultade. 
  7.1.  Utiliza as bibliotecas de aula e de centro respectando as normas básicas do 
seu funcionamento. 
  7.2.  Valora as bibliotecas de aula e de centro como instrumento cotián de 
busca de información e fonte de recursos textuais diversos. 
  7.3.  Participa en actividades literarias do centro. 
  8.1.  Coida, conserva e organiza os seus libros en lingua galega. 
  9.1.  Amosa interese pola lectura en lingua galega como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación e de lecer. 
10.1.  Selecciona textos do seu interese, en función dos seus gustos e 
preferencias. 
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Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
 
  1.1.  Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a información. 
  1.2.  Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 
  1.3.  Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación. 
  1.4.  Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, léxico, 
morfosintaxe.  
  2.1.  Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos. 
  2.2.  Redacta textos xornalísticos (noticias) e publicitarios (anuncios e carteis) de 
xeito creativo. 
  2.3.  Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) seguindo un 
guión establecido. 
  2.4.  Escribe textos coherentes empregando algúns elementos de cohesión. 
  2.5.  Resume brevemente o contido de textos sinxelos, a partir de preguntas, 
propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación. 
  3.1.  Elabora por escrito textos do ámbito académico moi sinxelos (resumos, 
descricións, explicacións...) para obter e comunicar información. 
  4.1.  Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómics. 
  5.1.  Usa de xeito guiado programas informáticos de procesamento de texto. 
  6.1.  Usa recursos gráficos e paratextuais sinxelos (ilustracións, subliñados, 
gráficos e tipografía) para facilitar a comprensión dos textos. 
  6.2.  Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu 
contido. 
  7.1.  Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… 
  7.2.  Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión 
creativa. 

 
 
 

Bloque 4. Coñecemento da lingua 
  1.1.  Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, oracións, 
palabras e sílabas. 
  1.2.  Identifica as formas verbais.  
  1.3.  Separa as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica 
das átonas. 
  1.4.  Identifica nun texto substantivos e adxectivos. 
  1.5.  Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de cambialo. 
  2.1.  Aprecia o valor social das normas ortográficas e a necesidade de cinguirse a 
elas. 
  2.2.  Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións 
escritas, con especial atención ás maiúsculas. 
  3.1.  Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación. 
  3.2.  Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións. 
  3.3.  Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de colocación do 
pronome átono. 
  4.1.  Usa diversos conectores básicos entre oracións. 
  5.1.  Usa o dicionario de xeito guiado. 
  6.1.  Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando familias 
de palabras. 
  6.2.  Recoñece e usa sinónimos, antónimos e palabras polisémicas básicas. 
  7.1.  Valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
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España e de Europa. 
  8.1.  Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, 
morfolóxicas e léxicas moi evidentes e básicas entre todas as linguas que coñece 
ou está a aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe. 

 
 

Bloque 5. Educación literaria. 
 
  1.1.  Escoita, memoriza e reproduce textos sinxelos procedentes da literatura 
popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) e da 
literatura galega en xeral. 
  1.2.  Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da 
nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 
  2.1.  Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. 
  2.2.  Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. 
  3.1.  É quen de identificar o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: 
narrativa, poesía e teatro. 
  4.1.  Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou 
lembranzas. 
  5.1.  Participa activamente en dramatizacións de situacións e de textos literarios. 
  6.1.  Valora a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en lingua 
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 
  7.1.  Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade cultural. 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS  
 
 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante: o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos, e o alumno adquire un maior 

grao de protagonismo.  

 

En concreto, na área de Lingua Galega e Literatura:  

 

Os alumnos han de iniciarse na utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da 

realidade. Necesitamos dotar o alumnado de ferramentas para que poidan desenvolverse 

en múltiples contextos dominando a lingua oral e escrita de forma funcional.  

 

Debemos ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que hai que 

seguir desenvolvendo. Estas fortalezas axudarannos a definir a predominancia de cada 
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unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar estarán pensadas dende a 

teoría das Intelixencias Múltiples como posibilidade para que todo o alumnado 

chegue a comprender aqueles contidos que necesita adquirir para alcanzar os obxectivos 

de aprendizaxe que pretendemos. 

 

Nesta área os alumnos inícianse no desenvolvemento das habilidades da linguaxe, por 

iso, deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo 

colaborador como unha forma de adestrar a capacidade empática de poñerse no lugar 

doutras persoas e saber expresar en función do contexto e a intención comunicativa o 

que pode suceder en situacións reais e cotiás.  

 

Os contidos da área de Lingua Galega están organizados arredor duns conceptos 

fundamentais vinculados a contexto real. Será importante traballar a parte 

competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción e se poida aplicar a 

proxectos reais próximos ao alumnado.  

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
•  Libro dixital. 

•  Dicionario Cumio da Lingua Galega. 

•  Cadernos de ortografía e murais ortográficos. 

•  A caixa dos contos. 

•  Recursos fotocopiables de cadernos de diferentes editoriais. 

Textos variados: Memorias de un neno labrego. Neira Vilas 

        Paseniño. Rosalía de Castro 

                 A Dama de Ía. Álvaro Cunqueiro 

        A Marquesiña. Castelao 

        O Gatipedro. Álvaro Cunqueiro 

Textos sobre o Samaín, Magosto e Letras Galegas 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 

 

OBXECTIVOS  

 

 

1. Identificar os elementos dunha imaxe. 

2. Elaborar unha historia secuenciada a partir de debuxos nos que aparezan diálogos 

representados en bocadillos. 

3. Buscar, seleccionar, copiar e pegar imaxes de Internet noutro documento. 

4. Observar como se crea o cine de animación. 

5. Utilizar a unidade do centímetro cos segmentos. 

6. Debuxar con regra rectas perpendiculares, paralelas e oblicuas. 

7. Coñecer e representar unha circunferencia e un círculo. 

8. Sinalar os elementos básicos da circunferencia. 

9. Coñecer os tipos de ángulos e representalos: rectos, agudos e obtusos. 

10. Identificar as simetrías nas composicións modulares. 

11. Coñecer e analizar o concepto de textura e identificar dous tipos de texturas: 

naturais e artificiais. 

12. Coñeceralgúns temas dentro da pintura ao longo da historia: o bodegón. 

13. Aprender a usar as témperas coprocedemento correcto. 

14. Analizar e debuxar o volume en formas planas facendo uso do claroscuro. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

. Interactuar co ámbito natural de xeitorespectuoso. 

. Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 

. Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as 
repercusións para a vida futura. 

. Xerar criterios persoais sobre a visión social sobre a estética do corpo humano 
fronteaocoidadosaudabledeste. 

. Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

. Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 
elementos xeométricos...) en situaciónscotiás. 

. Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 
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contextos reais e en calquera materia. 

. Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 

 

Comunicación lingüística 

. Captar o sentido das expresiónsorais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 

. Gozar coa lectura. 

. Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información. 

. Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor... 

. Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en diversas 
situacións comunicativas. 

. Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso 
desta. 

. Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 
calquera situación. 

 

 

Competencia dixital 

. Empregar distintas fontes para a busca de información. 

. Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 
diversas. 

. Manexarferramentasdixitais para a construción de coñecemento. 

. Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

. Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

. Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

Conciencia e expresións culturais 

. Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

. Valorar a interculturalidad como unhafonte de riqueza persoal e cultural. 

. Expresar sentimentos e emociónsdende códigos artísticos. 

. Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

. Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

 

Competencias sociais e cívicas 

. Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

. Desenvolver capacidade de diálogo cosdemais en situacións de convivencia e traballo e 
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para a resolución de conflitos. 

. Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

. Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

. Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 

. Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

. Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 
potencialidades. 

. Involucrarse ou promover acciónscun fin social. 

 
 
 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

. Optimizar recursos persoaisapoiándosenas fortalezas. 

. Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

. Ser constante no traballo superando as dificultades. 

. Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

. Priorizar a consecución de obxectivos grupales a intereses persoais. 

. Xerar novas e diverxentes posibilidades dendecoñecementos previos do tema. 

. Encontrar posibilidades no ámbito que outros non ven. 

. Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 
 
 
Aprender a aprender 

. Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

. Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

. Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

. Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

. Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

. Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

. Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

. Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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CONTIDOS 
 
 
 

Bloque 1. Educación audiovisual 
 
Imaxefixa: análise. O cómic. 
Imaxedixital: busca de imaxes. 
O cine de animación: proceso para a creación dunha película. 

 
 
 

Bloque 2. Debuxo xeométrico 
 
Medidas: o centímetro. 
Suma de segmentos. 
Rectas paralelas, perpendiculares e oblicuas. 
A circunferencia e o círculo. 
Elementos básicos: centro, raio, diámetro, corda e arco. 
Comparación e clasificación de ángulos: rectos, agudos, obtusos. 
Transformaciónsxeométricas: translacións, xiros e simetrías. 

 
 
 

Bloque 3. Expresión artística. 
 
O plano como elemento configurador da forma. 
A cor: cores primarias (carmesí, amarelo e ciano). 
A textura: texturas naturais e artificiais. 
Temas na pintura: o bodegón. 
Técnicas e materiais: as témperas. 
Volume: representación bidimensional do volume. O claroscuro. 

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 
 

Bloque 1. Educación audiovisual 
 
1. Aproximarse á lectura dunhaimaxe identificando os elementos fundamentaisdesta. 
2. Crear unha historieta e secuenciar a por medio de debuxos nos que se incorporan 
diálogos dos personaxes mediante bocadillos. 
3. Buscar imaxesdixitais en Internet, seleccionalas, copialas e pegalasnoutro 
documento, tendo en conta as normas de difusión destas. 
4. Coñecer o procedemento na creación do cine de animación. 
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Bloque 2. Debuxo xeométrico 
 
1. Reproducir e sumar segmentos que previamente foron medidos utilizando como 
unidade o centímetro. 
2. Debuxar por aproximación, utilizando a regra, rectas perpendiculares, paralelas e 
oblicuas. 
3. Diferenciar os conceptos de circunferencia e círculo asociándoos aos conceptos de 
liña e plano. 
4. Identificar os elementos básicos da circunferencia. 
5. Sinala e diferencia ángulos rectos, agudos e obtusos. 
6. Diferenciar a repetición por translación e simetría en composicións modulares. 

 
 
 

Bloque 3. Expresión artística 
 
1. Identificar o plano como un elemento configurador da forma, tanto en obras 
artísticas coma en producións propias. 
2. Enumerar as cores primarias coñecendo por que adquiriron esta denominación. 
3. Definir de xeito oral e escrito o concepto de textura, identificando a diferenza entre 
texturas naturais e artificiais. 
4. Recoñecer o bodegón como un dos temas dentro da pintura ao longo da historia, 
reproducindo paisaxes reais ou imaxinarias. 
5. Utilizar as témperas nas súas composicións coñecendo o procedemento para o seu 
uso. 
6. Representar o volume en formas planas facendo uso do claroscuro. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 
Bloque 1. Educación audiovisual 
 
1.1. Analiza oralmente e por escrito de xeito sinxelo imaxes fixas atendendo ao tamaño 
(grande-pequeno), formato (horizontal-vertical), tema, e elementos (figuras, fondos...). 
2.1. Inventa unha historieta, a secuencia e debuxa varias secuencias ás que incorpora o 
diálogo dos personaxes mediante bocadillos. 
3.1. Busca imaxes en Internet, selecciónaas, cópiaas e pégaas noutro documento para 
modificar o seu tamaño posteriormente. 
3.2. Coñece e valora a importancia das normas de difusión e publicación de imaxes. 
4.1. Coñece os pasos básicos para a creación dunha película de animación (idea, guion, 
storyboard, elaboración de secuencias, sonorización, montaxe...). 
4.2. Elabora un storyboard para unha curtametraxe de animación. 
 
 
 
Bloque 2. Debuxo xeométrico 
 
1.1. Mide e posteriormente reproduce segmentos a partir de medidas expresadas en 
centímetros. 
1.2. Suma segmentos graficamente utilizando a regra. 
2.1. Debuxa por aproximación coa regra grupos de rectas paralelas, perpendiculares e 
oblicuas. 
2.2. Realiza unha composición que despois colorea utilizando tramas de rectas paralelas e 
perpendiculares. 
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3.1. Compón imaxes con círculos e circunferencias utilizando como equipos obxectos 
cotiáns. 
4.1. Debuxa e colorea circunferencias con equipos que posteriormente secciona utilizando 
os conceptos de raio, diámetro, corda e arco. 
5.1. Debuxa ángulos rectos, agudos e obtusos utilizando a regra. 
6.1. Analiza e repite estruturas modulares (series) realizadas con cadrados e triángulos 
por translación e simetría. 
 
 
 
Bloque 3. Expresión artística 
1.1. Coñece as posibilidades expresivas do plano como configurador da forma. 
1.2. Identifica o uso do plano en obras artísticas de artistas do século XX. 
1.3. Realiza composicións utilizando planos para configurar diferentes formas. 
2.1. Comprende o porqué da identificación das cores carmesís, ciano e amarelo como 
cores primarias. 
2.2. Utiliza as cores primarias na creación de producións gráficas propias. 
3.1. Coñece o concepto de textura e defíneo de xeito oral e escrito. 
3.2. Identifica na natureza diferentes texturas e sabe expresalo utilizando un vocabulario 
específico. 
3.3. Recoñece no seu ámbito texturas creadas de xeito artificial e expresa as súas 
características cun vocabulario apropiado. 
4.1. Identifica o bodegón en obras de distintos artistas e percibe as diferenzas de 
representación en obras barrocas e do século XX. 
4.2. Realiza debuxos de bodegóns a partir de instalacións que realiza o docente na clase. 
5.1. Utiliza as témperas de xeito apropiado coñecendo as posibilidades que ofrece este 
material. 
5.2. Comprende a necesidade de manter a orde e a limpeza tanto durante o proceso de 
creación como ao final deste. 
6.1. Comprende que o claroscuro é unha técnica para representar o volume en obras 
gráficas. 
6.2. Representa obxectos sinxelosa os que dá volume utilizando o claroscuro. 
 
 
 
 

CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS  

 
 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un maior 

grao de protagonismo. 

 

 

En concreto na área de Plástica: 

 

O proceso de aprendizaxe no ser humano non pode estar afastado do desenvolvemento 

das súas facetas artísticas que lleserven como un medio de expresión das súas ideas, 

pensamentos e sentimentos. Dende esta perspectiva, entender, coñecer e investigar 

dende idades temperás os fundamentos das devanditas linguaxes vai permitir ao 

alumnado o desenvolvemento da atención, a percepción, a intelixencia, a memoria, a 
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imaxinación e a creatividade. Ademais, o coñecemento plástico permitirá o desfrute do 

patrimonio cultural e artístico, ao valorar e respectar as achegas que se foronengadindo 

este. 

 

O alumnado do século XXI non pode estar afastado do coñecemento das tecnoloxías 

propias deste século; así pois, terá a posibilidade de aprender a utilizar, de forma 

responsable, as posibilidades que as tecnoloxías da información e a comunicación ofrecen 

para o desenvolvemento das capacidades artísticas no alumnado. 

Debemos ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais, polo que 

haberá que poñer en xogo diferentes habilidades para que o propio alumno coñeza onde 

residen as súas fortalezas. 

 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudaranos a definir a predominancia 

de cada unha das súasintelixencias, polo que as tarefas a realizar estarán pensadas 

dende a Teoría das Intelixencias Múltiples como posibilidade para que todo o alumnado 

chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver 

unhaaprendizaxe permanente ao longo da vida. 

 

 

Nesta área os alumnos inícianse no coñecemento e aprecio do feito cultural en xeral, polo 

que terán que formarse en habilidades e actitudes que permitan acceder a 

manifestacións artísticas que lles leven a poder desenvolver a súa capacidade crítica. 

 

O traballo en grupo colaborador será unha forma de adestrar as diferentes habilidades e 

destrezas para chegar ao desexo e vontade de cultivar a propia capacidade estética e 

creadora cun interese por participar na vida cultural e por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade coma doutras comunidades. 

 

Os contidos da área de Plástica están organizados arredor duns conceptos fundamentais 

vinculados a un contexto real. Será importante traballar a parte competencial de forma 

que o coñecemento se transforme en acción e aplicalo a proxectosreais próximos ao 

alumnado. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
. Lapis de cores, lapis, goma de borrar, tesoiras, pegamento, plastilina, ceras brandas, 

rotuladores, témpera e pincel, papel pinocho. 

. Material reciclado: oveiras de cartón, caixa de cartón, rolos de papel hixiénico ou de 

cociña, papel de aluminio, la, pau, revistas e xornais. 

. Material dixital: vídeos e puzles de obras de arte, actividades interactivas compositivas, 

actividades de técnicas plásticas con barra de ferramentas. 

. Consulta de páxinas web e actividades de reforzo e ampliación para atender á 

diversidade do alumnado. 

 
 
 

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 

1. Elaborar unha imaxe realista dun mesmo atendendo ás características físicas e á 

personalidade 

2. Realizar tarefas que permitan a autoconciencia emocional, a expresión das emocións e 

o respecto polas motivacións e intereses persoais. 

3. Tomar conciencia dos propios sentimentos negativos para canalizar as emocións, 

superar os problemas e desenvolver un maior autocontrol. 

4. Proceder de forma reflexiva antes de actuar sopesando os proles e as contras das súas 

accións e asumindo as consecuencias dos propios actos. 

5. Xerar situacións que promovan a responsabilidade, a iniciativa persoal e accións 

creativas que posibiliten a consecución dos obxectivos propostos. 

6. Valorar os dereitos dos nenos referidos á axuda e á protección destes explicando 

condutas que aseguren o cumprimento destes dereitos e resaltando a igualdade de 

dereitos de nenos e nenas en situacións reais do contexto social. 

7. Participar en actos comunicativos diversos que permitan expresar abertamente ideas, 

sentimentos, intereses e/ou necesidades considerando ás persoas que o rodean sen 

renunciar aos seus propios dereitos. 

8. Coñecer elementos da paralinguaxe, como a dicción, o ton e a actitude corporal, e a 

súa función dentro da comunicación, e apreciar a relación que hai entre a comunicación 

verbal e a non verbal durante en calquera acto de comunicación. 
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9. Participar en discusións que permitan explicar e entender ideas e opinións persoais, 

escoitando de forma activa antes de responder os demais. 

10. Realizar dinámicas de role-playing nas que se ofreza a oportunidade de empatizar 

coas actitudes, os sentimentos e as reaccións dos demais, afrontando diversas respostas 

emocionais. 

11. Valorar e respectar as diferenzas individuais intentando comprender e tolerar 

diversas maneiras de actuar ante unha mesma situación. 

12. Tomar conciencia da importancia das relacións entre os compañeiros, as 

aprendizaxes que xeran e os vínculos de afecto que se establecen. 

13. Participar en actividades mostrando sensibilidade cara aos estados de ánimo e 

intereses dos demais. 

14. Traballar en equipo utilizando o diálogo e estratexias de medición para resolver 

conflitos, coñecer as persoas e favorecer a interdependencia positiva do grupo. 

15. Resolver conflitos que se dan na vida cotiá, expresando as nosas demandas de forma 

pacífica e asertiva. 

16. Identificar e respectar as normas que rexen a convivencia no contexto escolar e 

local. 

17. Entender e apreciar a solidariedade social como medio de axuda e mellora do 

benestar familiar e escolar. 

18. Planificar actividades que promovan o uso axeitado de bens naturais e a 

conservación do medio. 

19. Analizar situacións e normas básicas de mobilidade vial para evidenciar as causas e 

as consecuencias dos accidentes de tráfico 

 

 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DÁS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Na área de Valores Sociais e Cívicos incidiremos no adestramento de todas as 

competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descriptores máis afíns á área. 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
. Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 
. Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as 
repercusións para a vida futura. 
. Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao 
coidado saudable deste. 
. Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
. Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
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. Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 
elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 
. Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico 
matemáticos. 
. Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática 
 
 
Comunicación lingüística 
. Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 
. Comprender o sentido dos textos escritos. 
. Gozar coa lectura. 
. Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información. 
. Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos. 
. Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 
. Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor... 
. Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en diversas 
situacións comunicativas 
 
 
 
Competencia dixital 
. Empregar distintas fontes para a busca de información. 
. Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
. Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 
. Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
. Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
. Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 
. Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
 
 
Conciencia e expresións culturais 
. Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel 
mundial. 
. Valorar a interculturalidad como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
. Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 
. Apreciar a beleza das expresións artísticas e do cotián. 
. Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
 
 
Competencias sociais e cívicas 
 
. Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 
. Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 
referendado por unha norma suprema chamada Constitución española. 
. Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para a resolución de conflitos. 
. Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
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establecidos. 
. Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
. Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 
. Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
. Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 
potencialidades. 
. Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

. Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas. 

. Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

. Ser constante no traballo superando as dificultades. 

. Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

. Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos. 

. Xerar novas e diverxentes posibilidades dende coñecementos previos do tema. 

. Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

. Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 
 
 
 
 
Aprender a aprender.  
 
. Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións executivas... . 
.  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 
. Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 
. Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. .Aplicar 
estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente... 
. Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
. Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 
. Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función 
dos resultados intermedios. 
 
 
 

CONTIDOS 

 

 
Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa 
O autoconcepto. A autodescrición física e da personalidade. A identificación das propias 
emocións e sentimentos. A autoconciencia emocional. A expresión de emocións. O 
autoanálie comprensivo e tolerante. 
O autocontrol. A tolerancia á frustración. A canalización das emocións. O afrontamento 
de sentimentos negativos. 
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A responsabilidade. A iniciativa persoal. As accións creativas. A consecución de logros. A 
asunción dos propios actos. 
Os deberes e os dereitos da persoa. A Declaración dos Dereitos do Neno: axuda e 
protección. A universalidade dos dereitos do neno. A igualdade de dereitos de nenos e 
nenas no contexto social. A correspondencia entre dereitos e deberes. A valoración 
argumentada de situacións en relación cos dereitos do neno. 
 
 
Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 
As habilidades de comunicación. A libre expresión de sentimentos e pensamentos. O uso 
dos elementos da paralinguaxe: dicción, ton, actitude corporal. A interacción da 
comunicación non verbal e verbal. 
O diálogo. A argumentación das ideas e as opinións persoais. O respecto da expresión 
das opinións de persoas. As características da boa escoita. 
A empatía. A afinidade. A compenetración. 
O respecto e a valoración do outro. A valoración do respecto aos demais. A identificación 
de diferentes maneiras de ser e actuar, a súa comprensión e valoración. 
 
 
 
Bloque 3: A convivencia e os valores sociais 
As habilidades sociais. Os estados de ánimo e intereses dos demais. As iniciativas de 
participación. A participación respectuosa. O traballo en equipo. A interdependencia. O 
que caracteriza a relación de amizade. 
As normas de convivencia. As normas de convivencia no contexto local. 
A resolución do conflito. A expresión aberta e directa das propias ideas e opinións. As 
estratexias pacíficas de resolución de conflitos. 
Os valores sociais. A solidariedade co grupo e a conciencia social. A participación no 
benestar da clase. A explicación dos dilemas morais. 
O respecto e a conservación do medio. O uso responsable dos bens da natureza. 
A educación vial. A valoración das normas de mobilidade vial. As causas e as 
consecuencias dos accidentes de tráfico. 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa 
1. Formar unha imaxe axustada dun mesmo, das súas características e posibilidades, 
desenvolvendo a autoestima e a independencia emocional. 
2. Desenvolver o autocoñecemento e o respecto dos propios intereses e motivacións 
participando nos traballos de equipo. 
3. Canalizar as emocións e buscar o benestar persoal a través do diálogo interno. 
4. Reflexionar sobre as accións, identificando vantaxes e inconvenientes dunha decisión 
antes de tomala e xerando iniciativas e alternativas persoais. 
5. Coñecer o carácter universal dos dereitos do neno e comprender a importancia dos 
dereitos dos nenos e as nenas relativos á axuda e á protección, realizando unha 
valoración razoada de condutas en relación á protección destes dereitos. 
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Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 
1. Practicar unha comunicación aberta e directa, expresando os propios intereses e 
necesidades e tendo en conta as outras persoas sen renunciar aos propios dereitos. 
2. Saber escoitar antes de responder entendendo e aceptando as opinións dos demais. 
3. Comprender as actitudes, os sentimentos, os problemas e as reaccións dos outros, 
poñéndose no seu lugar e afrontando de modo axeitado as súas respostas emocionais. 
4. Adoptar unha actitude positiva ante as diferenzas individuais, identificando diferentes 
maneiras de actuar ante unha mesma situación, comprendéndoas e tolerándoas. 
5. Apreciar as relacións entre compañeiros, valorando as aprendizaxes que orixinan e a 
posibilidade que ofrecen de establecer vínculos de afecto. 
 
 
 
Bloque 3: A convivencia e os valores sociais 
1. Mostrar iniciativas de participación respectando os estados de ánimo e os intereses 
dos demais. 
2. Practicar a resolución de conflitos reflexiva e dialogante comprendendo que a 
mediación é unha vía pacífica de afrontar os conflitos, que axuda a dialogar coas 
persoas, comprendelas, aceptalas e chegar a acordos con elas. 
3. Explicar con respecto os intereses e as necesidades, sen renunciar aos propios 
dereitos, entendendo que a asertividad se basea nunha comunicación axeitada. 
4. Coñecer e respectar as normas de convivencia no ámbito local. 
5. Comprender a correlación entre dereitos e deberes, valorando situacións reais en 
relación cos dereitos do neno e respectando a igualdade de dereitos de nenos e nenas 
no contexto social. 
6. Valorar a solidariedade e contribuír ao benestar da familia e a clase comprendendo e 
apreciando a vida en sociedade e a interculturalidad. 
7. Realizar un uso responsable dos bens da natureza, comprendendo e interpretando 
sucesos, analizando causas e predicindo consecuencias. 
8. Valorar as normas de mobilidade vial, analizando as causas e as consecuencias dos 
accidentes de tráfico. 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa 
1.1. Identifica e expresa axeitadamente os seus estados emocionais. 
1.2. Realiza unha análise realista da súa realidade persoal e social. 
1.3. Manifesta actitudes asertivas na interacción social. 
2.1. Manifesta sentimentos positivos cara a un mesmo e confía nas propias posibilidades 
participando en actividades cooperativas. 
3.1. Mantén unha actitude positiva ante os contratempos durante a realización das 
tarefas. 
3.2. Utiliza o pensamento positivo para regular as emocións desagradables. 



 
 

94

3.3. Sabe esperar as gratificacións e tolera a frustración durante a realización das 
tarefas escolares. 
4.1. Delibera e decide de forma responsable sobre as propias accións, expresándoo se é 
necesario. 
4.2. Experimenta e mostra satisfacción na realización das tarefas. 
4.3. Realiza as tarefas dándose razóns para obter entusiasmo e interese. 
5.1. Comprende e expón oralmente a importancia de que todos os nenos e nenas 
reciban axuda. 
5.2. Investiga a situación dos nenos e as nenas traballadores nalgúns países. 
5.3. Razoa publicamente as consecuencias da explotación infantil e a trata de nenos e 
nenas. 
 
 
 
 
 
Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 
1.1. Expresa libremente sentimentos e pensamentos durante as conversacións e os 
debates na aula. 
1.2. Comunícase de modo tranquilo e agradable cando dialoga en clase. 
1.3. Utiliza correctamente a dicción, o ton e a actitude corporal en exposicións orais. 
2.1. Mostra interese ao escoitar e dá sentido ao que oe no traballo cooperativo. 
2.2. Escoita e entende dende o punto de vista do que fala no traballo cooperativo. 
2.3. Responde de forma reflexiva sobre o tema que se trata durante o traballo 
cooperativo. 
3.1. Interpreta as actitudes dos demais e elabora hipótese sobre as causas que as 
inducen e os sentimentos que as acompañan nas actividades cooperativas. 
3.2. Explica a forma en que outras persoas resolven algúns problemas durante a 
avaliación. 
3.3. Responde a reaccións inesperadas dos seus compañeiros con tranquilidade durante 
as tarefas interactivas na aula. 
4.1. Comprende e pon de manifesto a posibilidade de aprender das diferentes maneiras 
de actuar ao colaborar. 
4.2. Mantén relacións próximas e comprensivas cos compañeiros nas actividades 
grupales. 
4.3. Ofrece confianza e confía nos demais na interacción social da aula. 
5.1. Comprende e valora as relacións de compañeirismo e amizade na autoavaliación. 
5.2. Manifesta o seu desfrute das experiencias compartidas cos compañeiros na aula e o 
colexio. 
5.3. Acepta as achegas das outras persoas para ampliar a realidade nos intercambios de 
ideas. 
 
 
 
Bloque 3: A convivencia e os valores sociais 
1.1. Actúa valorando as consecuencias das accións. 
1.2. Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais. 
1.3. Expresa publicamente a súa valoración da amizade e a importancia de coidar as 
relacións. 
2.1. Expresa o modo en que resolvería conflitos reais ou simulados. 
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2.2. Entende que hai máis dunha forma de resolver os problemas e emprega o 
pensamento creativo para encontrar solucións a conflitos. 
2.3. Representa conflitos dende o punto de vista das partes. 
3.1. Deféndese, expresa queixas axeitadamente e é capaz de pedir favores durante a 
interacción social na aula. 
3.2. Establece vínculos comunicativos sen agredir os seus interlocutores nin quedar 
sometido á súa vontade na aula e durante o xogo. 
3.3. Confía nas súas posibilidades de defender os posicionamentos persoais sen 
distanciarse dos demais cando traballa en equipo. 
4.1. Coñece e respecta normas elementais de relación e convivencia no ámbito local. 
4.2. Regula o seu comportamento en diferentes situacións cotiás de acordo coas normas 
do colexio. 
5.1. Expón verbalmente a correlación entre dereitos e deberes. 
5.2. Razoa a valoración de situacións reais, expostas en Internet, en relación cos 
dereitos do neno. 
5.3. Expón mediante traballos de libre creación as conclusións da súa análise crítica das 
diferenzas na asignación de tarefas e responsabilidades na familia e a comunidade 
escolar en función do sexo. 
6.1. Desenvolve hábitos de convivencia e comportamento responsables. 
6.2. Valora a vida en sociedade e as relacións cos demais. 
6.3. Mostra interese polos demais e predisposición a compartir pensamentos e 
sentimentos nun clima de confianza e respecto mutuo. 
6.4. Valora outras culturas e interacciona de forma positiva con diferentes persoas. 
7.1. Mostra interese pola natureza que o rodea e séntese parte integrante dela. 
7.2. Participa na medida das súas posibilidades na conservación dos bens naturais, 
razoando os motivos. 
7.3. Leva a cabo pequenas iniciativas para participar no uso axeitado de bens naturais 
razoando os motivos e expoñéndoos mediante imaxes dixitais. 
8.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto das normas de 
educación vial. 
8.2. Investiga sobre as principais causas dos accidentes de tráfico coa axuda das 
tecnoloxías da información e a comunicación. 
8.3. Expón publicamente as consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. 
 
 
 

CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS 

 

 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un maior 

grao de protagonismo. 

 

En concreto, na área de Valores Sociais e Cívicos: 

 

Os alumnos han de formarse na reflexión e a vivencia dos valores ao longo de toda a 
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Educación Primaria; para iso, deberán formarse no respecto dos dereitos humanos e as 

liberdades fundamentais e prepararse para asumir unha vida responsable nunha 

sociedade libre e tolerante coas diferenzas. 

Debemos ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que axudarán 

a construír a súa identidade individual para poder chegar a construír unha sociedade 

colectiva con valores cívicos e socialmente recoñecidos. 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a predominancia 

de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar estarán pensadas 

dende a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado 

chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha 

aprendizaxe permanente ao longo da vida. 

Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da estimulación do pensamento 

crítico, a asimilación de valores, na toma de decisións dende xuízos morais e resolución 

de problemas polo que deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo 

en grupo colaborador como unha forma de adestrar as diferentes habilidades para 

desenvolver a capacidade de crear espazos de convivencia pacífica, democrática cuns 

valores socialmente recoñecidos. 

Os contidos da área de Valores Sociais e Cívicos están organizados arredor duns 

conceptos fundamentais vinculados a contexto real; será importante traballar a parte 

competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción e aplicalo a 

proxectos reais próximos ao alumnado. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

. Vídeos, cancións, contos. 

. Lousa tradicional ou dixital. 

. Folios ou cartolinas pequenas e grandes. 

. Lapis de cores e rotuladores. 

. Tesoiras e pegamento. 

. Reprodutor de CD e música variada. 
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AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN. ASPECTOS A AVALIAR 
 
 

 

1. Temporalización das unidades didácticas 

2. Desenvolvemento dos obxectivos didácticos 

3. Manexo dos contidos na unidade 

4. Descritores e desempeños competenciais 

5. Realización de tarefas 

6. Estratexias metodolóxicas seleccionadas 

7. Recursos 

8. Claridade nos criterios de avaliación 

9. Uso de diversas ferramentas de avaliación 

 
10. Atención á diversidade 

 


