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1. INTRODUCCIÓN ECONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

O currículo da educación primaria naComunidade 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 nasleis 

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 mobilidadexeográfica 

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, respondendoao principio de 

autonomía pedagóxica, de organización e xestión que o decreto llesatribúeaos centros educativos coa 

finalidade de adecuarse ás características e á realidade educativa de cada un deles. O currículo ten como 

obxectivocontribuírao logro dos principios básicos deste decreto: - lograr unha formación integral que 

contribúaao pleno desenvolvemento da súapersonalidade - facilitarllesaos 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 obrigatoriaconstitúen o ensino básico, 

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

tal, caracterízase por unha especial atención ádiversidade, pola prevención das dificultades de 

aprendizaxe e a posta en práctica de apoios e/ou reforzos tan pronto como sexan detectadas, 

acudindoás medidas organizativas e/ou curriculares 3 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 
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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 ásociedade democrática con respecto, interese, esforzo e 

responsabilidade. 

A programación didáctica pódese definir como unha proposta concreta de ensinanza-aprendizaxe, 

concebida para un determinado grupo de alumnos/as e composta por un conxunto de unidades 

didácticas, ordenadas e secuenciadas. 

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: 

Atópanse, segundo Piaget, no período de operacións concretas que está caracterizado por uns trazos 

evolutivos que afectan ao desenvolvemento motor, socio-afectivo e cognitivo dos nenos. 

 Desenvolvemento motor: os nenos teñen cada vez máis relación co mundo que os rodea. Ademais 

amosan unha maior forza e unha gran progresión na coordinación motora. 

 Desenvolvemento socio-afectivo: encóntranse nunha idade aberta a persoas e costumes 

diferentes das súas e na que actúan dun xeito cada vez máis autónomo, marcan eles mesmos os 

seus fins e organizan as súas accións en por eles en función dos seus proxectos. Tamén, nesta etapa 

se advirte unha segregación entre sexos producíndose unha clara diverxencia entre os xogos dos 

nenos e os das nenas. Non obstante, neste período, o grupo organízase para converterse no 

verdadeiro centro da vida escolar. 

 Desenvolvemento intelectual: os nenos xa non emiten xuízos intuitivos propios do período 

anterior. Agora ben, o seu razonamento está vinculado á manipulación dos obxectos. 
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Esta programación está estructurada en 12 Unidades Didácticas para cada área, excepto Ciencias 

Sociais e Ciencias da Natureza con 6 unidades cada unha. As áreas Valores sociais e cívicos e Reforzo e 

afondamento en Lingua Galega programaránse trimestalmente. Ademais durante ese tempo poden 

xurdir pequenos ou grandes proxectos, en función dos intereses dos nenos/as aos cales dedicaremos a 

súa atención. Teremos en conta os períodos vacacionais como: Nadal, Entroido, Semana Santa; así como 

outras celebracións e actividades extraescolares que poden interrumpir o desenvolvemento da Unidade 

Didáctica prevista; polo tanto, flexibilizaranse as Unidades Didácticas pensando nestas celebracións 

especiais. Atendendo o Proxecto Lingüístico de centro as materias que se impartirán en lingua galega 

son: lingua galega, ciencias sociais e da natureza, valores sociais e cívicos e a materia de libre 

configuración; en lingua castelá as outras materias. 

No desenvolvemento destas unidades didácticas partiremos dos criterios pedagóxicos : metodoloxía, 

recursos, medidas de atención ádiversidade, accións de contribución aoproxecto lector, TICs, actividades 

complementarias e extraescolares, a avaliación (estándares de avaliación, criterios de cualificación e 

avaliación por competencias e por rúbricas), actividades de reforzo e recuperación… 

Os obxectivos partirán dos establecidos no DECRETO 105/2014, de 4 de septiembre, por el que 

seestablece el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia, para 4º 

deprimaria. 

 
 

 

a 

b

c 

 

 

 

Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demaispersoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte  

Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse naconstrución de propostasvisuais e audiovisuais.   

Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as 
mensaxes que reciben e elaboran. 

 

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. 

Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operaciónselementais 
de cálculo, coñecementosxeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalosássituacións da súa vidacotiá. 

Adquirir en, polo menos, unhalinguaestranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 

mensaxessinxelas e desenvolverse en situaciónscotiás. 

 

Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a linguacastelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas.   

Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunida des de homes e 

mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidadenin por outros motivos. 

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. 

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 creatividadenaaprendizaxe, e espírito emprendedor. 

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 dunhasociedade democrática.  
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 como medios para favorecer o desenvolvementopersoal e social. 

l Coñecer e valorar os animaismáis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seucoidado.  

m Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nassúasrelacións coas demaispersoas, así como 

unhaactitude contraria á violencia, aosprexuízos 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. 

 

A letra coa que se identifica cada obxectivo é a mesma que figura no currículo e que taméndespois se asocian/relacionan en cadaárea 

e criterio de avaliación. 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Comunicación lingüística(CCL) 

 Competencia matemática e competencias básicas en cienca e tecnoloxía(CMCCT) 

 Competencia dixital(CD) 

 Aprender a aprender(CAA) 

 Competencia social e cívica(CSC) 

 Sentido de iniciativa e espirito emprendedor(CSIEE) 

 Conciencia e expresións culturais(CCEC) 
 
 
 
 

2.  ANÁLISE E VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES QUE SE 
IMPARTIRON  E DAS QUE  NON SE IMPARTIRON NO CURSO 2019/2020 
 
Durante  o curso presencial 2019-2020, cursando 3º de E.P, impartíronse a maior parte das aprendizaxes 
imprescindibles (mínimos  esixibles), quedando pendente para o curso 2020-2021 unha mínima parte deles que 
serán introducidos ao longo do presente curso de maneira paulatina e engadindo  os contidos esenciais do nivel 
de 4º de E.P. 
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 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

clave. 

 Mínimos esixibles para una avaliación positiva. 

 Temporalización. 
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OBX CONTIDOS CRITERIOS ESTANDARES COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

a 
e 

B1.1. Comprensión de textos orais 
procedentes da radio, da televisión 
ou da internet, con especial 
incidencia na noticia, para obter 
información xeral sobre feitos e 
acontecementos que resulten 
significativos e elaboración dun 
resumo. 

B1.1. Comprender o senso global 
de textos orais informativos dos 
medios de comunicación 
audiovisuais emitidos con 
claridade, de xeito directo e estilo 
sinxelo. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas 
principaisdun texto xornalístico oral 
informativo dos medios de comunicación 
audiovisual, 
emitido de xeito claro, directo e sinxelo. 

CCL 
CAA 

LGB1.1.2. Elabora un breve resumo dun 
texto oral. 

CCL 
CSC 

b 
d 
e 
i 

B1.2. Uso guiado de documentos 

audiovisuais para obter e relacionar 

informacións relevantes para 

aprender. 

B1.2. Utilizar de xeito guiado 
documentos audiovisuais 
valorándoos como instrumento 
de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a 
documentos, audiovisuais e dixitais para 
obter a información necesaria para 
realizar traballosou completar 
información. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

a 
b 
c 
e 

B1.3. Comprensión e produción de 
textos orais breves 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 dunmaior grao de 
formalización (exposicións da clase 
ou debates). 

B1.3. Comprender e producir 
textos orais propios do uso 
cotiánou do ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre 
iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas propostas 
propias. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSEIEE 

LGB1.3.2. Segueunha exposición da clase 
e extrae o senso global. 

CCL 
CAA 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos 
orais (explicaciónssinxelas, 
exposicións, narracións...) 
presentando coherentemente a 
secuencia de ideas, feitos, vivencias 
e as súasopinións e preferencias, 
utilizando o dicionario se é preciso. 

CCL 
CSIEE 
CAA 

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, 
así como nos debates. 

CCL 
CSIEE 
CAA 
CCL 

a 
c 
e 

B1.4. Actitude de escoita adecuada e 
respecto das opcións de quen fala 
sen interrupcións inadecuadas. 

B1.4. Manterunhaactitude de 
escoita activa, deixando falar os 
demais, sen anticiparse ao que 
van dicir e respectando as súas 
opinións. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos 
demais en actos de fala orais, sen 
interromper. 

CCL 
CSC 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa 
que fala. 

CCL 
CSC 

a 
c 
d 
e 

B1.5. Participación e cooperación 
nassituacións comunicativas 
habituais (informacións, conversas 
reguladoras da convivencia, debates, 
discusiónsouinstrucións) con 
valoración e respecto das normas 
que rexen a interacción oral (petición 
e quendas de palabra, mantemento 
do tema, respecto ásopinións e 
opcións lingüísticas das 
demaispersoas, papeis diversos no 
intercambio comunicativo, ton de 
voz, posturas e xestos adecuados). 

B1.5. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral 
que se producen na aula 
amosando valoración e respecto 
polas normas que rexen a 
interacción oral. 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de 
palabra nos intercambios orais. 

CCL 
CSC 
CAA 

LGB1.5.2. Respecta as opcións 
lingüísticas dos participantes nos 
intercambios orais e é consciente da 
posibilidade de empregar a lingua galega 
en calquera intercambio oral dentro da 
escolaoufóradela. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.5.3. Empregaunha postura e 
xestualidade adaptada ao discurso, para 
reforzalo e facilitar a súa comprensión. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.5.4. Exprésasecunha pronuncia e 
dicción correctas: articulación e volume. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.5.5. Participa na conversa 
formulando e contestando preguntas. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

a 
b 
e 

 
B1.6. Uso de estratexiaselementais 
para comprender e facercomprender 
as mensaxesorais: ton de voz, 
entoación, xestualidade; uso de 
nexosbásicos. 

 
B1.6. Amosar interese por 
expresarse en público 
coherentemente, usando nexos 
básicos adecuados e presentando 
estratexiaselementais para facer 
comprender a mensaxe. 

LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso 
oral coherente, na secuencia de ideas 
oufeitos utilizando un vocabulario 
adecuado 
á súaidade. 

CCL 
CAA 

LGB1.6.2. Elabora un discurso oral 
cohesionado, utilizando algúns nexos 
básicos. 

CCL 
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LGB1.6.3. Amosa un discurso oral claro, 
cunha pronuncia e entoaciónaxeitada e 
propia da lingua galega. 

CCL 
CCEC 

b 
e 
i 

B1.7. Produción de textos orais 
propios dos medios de comunicación 
social mediante simulación para 
ofrecer e compartir información e 
opinión. 

B1.7. Elaborar textos sinxelos 
propios dos medios de 
comunicación mediante 
simulación. 

LGB1.7.1. Elabora textos sinxelos propios 
dos medios de comunicación mediante 
simulación. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

d 
e 

B1.8. Utilización de estratexias para 
potenciar a expresividade das 
mensaxesorais. 

B1.8. Reforzar a eficacia 
comunicativa das 
súasmensaxesorais, coa 
utilización de elementos propios 
da linguaxe 
xestual. 

LGB1.8.1. Utiliza a expresividade corporal 
para reforzar o sentido das 
súasproduciónsorais. 

CCL 
CCEC 
CSC 
CAA 

b 
d 
e 

B1.9. Actitude de cooperación ede 
respecto en situaciónsde 
aprendizaxecompartida. 

B1.9. Amosar respecto e 
cooperación nassituacións de 
aprendizaxe en grupo. 

LGB1.9.1. Amosa respecto ás ideas dos 
demais e contribúeaotraballo en grupo. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

e B1.10. Interese por expresarse 
oralmente coa pronuncia e coa 
entoación adecuadas. 

B1.10. Interesarse por 
amosarunha pronuncia e 
entoación adecuadas. 

LGB1.10.1. Interésase por expresarse 
oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

a 
d 
e 

B1.11. Uso, dunha forma xeral, 
dunhalinguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

B1.11. Usar, dunha forma xeral, 
unhalinguaxe non discriminatoria 
e respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.11.1. Usa, dunha forma xeral, unha 
linguaxe non sexista. 

CCL 
CSC 

LGB11.2. Usa, de maneiraxeral,unha 
linguaxerespectuosa coasdiferenzas. 

CCL 
CSC 

a 
d 
e 

B1.12. Recoñece variedades 

lingüísticas de carácter xeográfico en 

textos orais, sinalando as diferenzas 

fonéticas e morfolóxicas e léxicas 

máisevidentes. 

B1.12. Identificar variedades 
lingüísticas de carácter xeográfico 
en textos orais, sinalando as 
diferenzas fonéticas, morfolóxicas 
e léxicas máis evidentes. 

LGB1.12.1. Identifica diferenzas fonéticas 
e morfolóxicasmoi evidentes en textos 
orais caracterizados pola súaorixe 
xeográfica. 

CCL 
CCEC 

LGB1.12.2. Valora por igual as distintas 
variedades xeográficas da lingua galega e 
o estándar como variante unificadora. 

CCL 
CSC 
CCEC 

a 
d 
e 

B1.13. Identificación da lingua galega 
con diversos contextos de uso oral da 
lingua: en diferentes ámbitos 
profesionais e públicos (sanidade, 
educación, medios de comunicación, 
comercios ...) e en conversas con 
persoascoñecidasoudescoñecidas. 

B1.13. Identificar a lingua galega 
con diversos contextos de uso 
oral. 

LGB1.13.1. Identifica o uso oral da 
lingua galega con diversos 
contextos profesionais: sanidade, 
educación, medios de 
comunicación, todo tipo de 
comercios. 

CCL 
CCEC 

LGB1.13.2. Recoñece a validez da lingua 
galega para conversas con persoas 
coñecidasoudescoñecidas. 

CCL 
CCEC 
CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

b 
e 
I 

j 

B2.1. Comprensión da información 
relevante en textos das 
situaciónscotiás de relación social: 
correspondencia escolar, normas da 
clase, normas do comedor, normas 
do transporte e regras de xogos. 
B2.2. Comprensión de información 
xeral en textos procedentes dos 
medios de comunicación social 
(incluídas webs infantís) con especial 
incidencia na noticia e nas cartas á 
dirección do xornal, localizando 
informacións destacadas en portadas, 
titulares, subtítulos, entradas. 
B2.3. Comprensión de información 
relevante en textos para aprender e 
para informarse, tanto os producidos 
con finalidade didáctica como os de 
uso cotián (folletos descricións, 
instrucións e explicacións). 

B2.1. Comprender, localizar e 
seleccionar información 
explícita en textos escritos de 
soportes variados (webs 
infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información 
relevante en textos propios de 
situaciónscotiás e dos medios de 
comunicación social nos que esta se 
amose de forma evidente. 

CCL 
CD 
CSC 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principaisdun 
texto (narrativo, descritivo, expositivo) 
adecuado á súaidade. 

CCL 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto sinxelo, 
adecuado á súaidade. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, 
hipérboles e ironías evidentes, en textos 
de dificultade adecuada á súaidade. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.1.5. Identifica a estruturaxeraldun 
texto e recoñecealgúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas 
pronominaissinxelas). 

CCL 

LGB2.1.6. Emprega o dicionario para 
resolver as dúbidas de vocabulario 
que atopa nos textos. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.1.7. Fai unha lectura rápida, selectiva 
ou integral en función das necesidades de 
cada momento. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

b 
e 

B2.4. Interpretación de esquemas, 
gráficos e ilustracións relacionadas co 
contido principal do texto que 

B2.2. Interpretar e 
comprender, de maneiraxeral, 
a información procedente de 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 
maneiraxeral, a información de gráficos, 
esquemas sinxelos e ilustracións, 

CCL 
CAA 
CSC 
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 acompañan. gráficos, esquemas sinxelos e 

ilustracións en textos. 
relacionando esta cocontido do texto que 
acompañan. 

CSIEE 
CMCT 

b 
e 

B2.5. Subliñado, esquematización e 
resumo da información relevante dun 
texto sinxelo. 

B2.3. Realizar o subliñado das 
ideas principaisdun texto 
sinxelo e esquematizar e 
resumir o seucontido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas 
principaisdun texto sinxelo. 

CCL 
CAA 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto 
sinxelo, indicando as ideas principais. 

CCL 
CAA 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto 
sinxelo. 

CCL 
CAA 

b 
e 

B2.6. Introduciónásestratexias de 
control do proceso lector 
(anticipación, formulación de 
hipóteses, relectura...). 

B2.4. Utilizar, de 
maneiraxeral, estratexias 
para mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce, de maneiraxeral, o 
posible contidodun texto antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as 
palabras clave para acadar a comprensión, 
cando é preciso. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

b 
e 
i 

B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da 

información e das bibliotecas para 

obterinformacións relevantes para 

realizar as súas tarefas. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información para obter 
información necesaria para a 
realización das súas tarefas. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, as 
tecnoloxías da información para obter 
información. 

CCL 
CD 
CAA 

LGB2.5.2. Utiliza dicionariosdixitais para 
interpretar a información dun texto. 

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

a 
b 
e 

B2.8. Lectura persoal, silenciosa e en 
voz alta, de textos en galego 
adaptados aosseus intereses. 
B2.9. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios e non 
literarios. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz 
alta, textos en galego 
adaptados aosseus intereses. 

LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as 
palabras. 

CCL 
CAA 

LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen 
dificultade e coa velocidade 
adecuada. 

CCL 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súaidade 
e aosseus intereses, en silencio e sen 
dificultade. 

CCL 

LGB2.6.4. Fai lecturas dramatizadas de 
textos. 

CCL 
CSC 

a 
b 
e 
i 

B2.10. Coñecemento do 
funcionamento da biblioteca da aula 
e do centro, así como as virtuais e 
participación en actividadesliterarias. 

B2.7. Coñecer o 
funcionamento da bibliotecas 
de aula, centro, así como as 
virtuais, colaborando no 
seucoidado e mellora, e 
participar en actividades 
literarias. 

LGB2.7.1. Usa a biblioteca de aula con 
certaautonomía,paraobter datos e 
informacións, e colabora no seucoidado e 
mellora. 

CCL 
CAA 
CSC 

LGB2.7.2. Identifica o funcionamento da 
biblioteca de aula, de centro, así como as 
virtuais e colabora no seucoidado e 
mellora. 

CCL 
CAA 
CSC 

LGB2.7.3. Participa en actividades literarias 
do centro. 

CCL 
CSC 
CCEC 

a 
b 
e 

B2.11. Mantemento adecuado e 
ampliación da biblioteca persoal. 

B2.8. Ter interese por ter unha 
biblioteca propia. 

LGB2.8.1. Amosa interese pola 
conservación e organización dos seus libros 
en lingua galega. 

CCL 
CAA 
CSC 

a 
b 
e 

B2.12. Interese polos textos escritos 
como fonte de aprendizaxe e como 
medio de comunicación de 
experiencias. 

B2.9. Amosar interese polos 
textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura 
como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

a 
b 
e 
m 

B2.13. Desenvolvemento da 
autonomía lectora, da capacidade de 
elección de temas e de textos e de 
expresión das preferencias persoais. 

B2.10. Amosarcerta 
autonomía lectora e 
capacidade de selección de 
textos do seu interese, así 
como ser quen de expresar 
preferencias. 

LGB2.10.1. Amosacerta autonomía lectora 
e capacidade de seleccionar textos do seu 
interese. 

CCL 

LGB2.10.2. Expresa, de maneirasinxela, 
opinións e valoracións sobre as lecturas 
feitas. 

CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 
 

a 
b 
e 

B3.1. Uso, de maneiraxeral, das 
estratexias de planificación, de 
textualización e revisión como partes 
do proceso escritor. 

B3.1. Usar, de maneiraxeral, 
as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do 
texto. 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, 
antes de comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a 
información. 

CCL 
CSIEE 
CAA 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunhaestrutura 
definida, con coherencia xeral e de xeito 
creativo. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos 
de puntuación (punto, coma, punto e 

CCL 
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   coma, dous puntos, puntos suspensivos, 

signos de exclamación e interrogación). 
 

LGB3.1.4. Aplica, de maneiraxeral, a 
norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB3.1.5. Escribe textos propios seguindo 
o proceso de planificación, redacción, 
revisión e elabora borradores. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a 
elaboración de textos. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

 
 

 
 
 

 
 

 
a 
b 
e 
i 

B3.2. Composición de textos propios 
de situaciónscotiás de relación social 
(correspondencia básica, mensaxes 
curtas, normas de convivencia, avisos, 
solicitudes, instrucións) de acordo 
coas características propias 
destesxéneros. 
B3.3. Composición de textos de 
información e de opinión 
moisinxelos, característicos dos 
medios de comunicación social, 
sobre acontecementos significativos, 
con especial incidencia na noticia e 
nas cartas á dirección do xornal, en 
situaciónsreaisou simuladas. 

B3.2. Crear textos sinxelos de 
diferente tipoloxía que 
permitan narrar, describir e 
resumir emocións e 
informacións relacionadas con 
situaciónscotiás e aqueles que 
sexan característicos dos 
medios de comunicación. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, 
textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: cartas e correos 
electrónicos, mensaxes curtas, normas de 
convivencia,avisos, instrucións… 

CCL 
CAA 
CD 

LGB3.2.2. Redacta textos 
sinxelosxornalísticos (noticias) e publicitarios 
(anuncios e carteis). 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de 
textos (narrativos, expositivos, descritivos) 
seguindo un guión establecido. 

CCL 
CAA 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes 
empregandoalgúns elementos de 
cohesión. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB3.2.5. Resume o contido de textos 
sinxelos propios do ámbito da vida 
persoalou familiar ou dos medios de 
comunicación. 

CCL 
CSC 
CAA 

 

 
b 
e 

B3.4. Produción de textos 
relacionados co ámbito académico 
para obter, organizar e comunicar 
información (cuestionarios, resumos, 
informes sinxelos, descricións, 
explicacións). 

B3.3. Elaborar textos do 
ámbito académico para obter, 
organizar e comunicar 
información. 

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos 
moisinxelos do ámbito académico 
(cuestionarios, resumos, informes sinxelos, 
descricións, explicacións...) para obter, 
organizar e comunicar información. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

a 
b 
e 
j 

B.3.5. Creación de textos sinxelos 
utilizando a linguaxe verbal e non 
verbal: carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

B3.4. Elaborar textos sinxelos 
que combinen a linguaxe 
verbal e a non verbal 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE 

 

b 
d 
e 
i 
j 

B3.6. Uso guiado de programas 
informáticos de procesamento de 
textos. 

B3.5. Usar, de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento de texto. 

LGB3.5.1. Usa, de xeito guiado, programas 
informáticos de procesamento de texto. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

 

b 
e 
i 
j 

B3.7. Utilización de elementos 
gráficos e paratextuais, con grao 
crecente de dificultade, para facilitar 
a comprensión 
(ilustracións,subliñados, gráficos, 
tipografía) e ilustrar o seucontido. 

B3.6. Utilizar recursos gráficos 
e paratextuais que faciliten a 
comprensión dos textos. 

LGB3.6.1. Usa recursos sinxelos gráficos e 
paratextuais (ilustracións, subliñados, 
gráficos e tipografía) para facilitar a 
comprensión dos textos e ilustrar o 
seucontido. 

CCL 
CD 
CSIEE 

 
 

a 
b 
e 
i 

B3.8. Interese polo coidado e a 
presentación dos textos escritos e 
respecto pola norma ortográfica. 

 

B3.9.Valoración da escritura como 
instrumento de relación social, de 
obtención e de reelaboración da 
información e dos coñecementos. 

B3.7. Coidar a presentación 
dos traballos escritos en 
calquera soporte e valorar a 
lingua escrita como medio de 
comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: marxes, 
disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, interliñado… en calquera  
soporte. 

CCL 
CD 
CAA 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación e como medio de 
obtención e coñecemento. 

CCL 
CSC 

 
BLOQUE 4- COÑECEMENTO DA LINGUA 

E B4.1. Uso e identificación intuitiva da 
terminoloxíaseguintenasactividades 
de produción einterpretación: 
denominación dos textos traballados; 

B4.1. Utilizar terminoloxía 
lingüística e gramatical básica, 
como apoio á comprensión eá 
produción de textos, asícomo 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos 
traballados e recoñecenestes enunciados, 
palabras e sílabas. 

 

CCL 
CAA 

LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal CCL 
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 enunciado, palabra e sílaba, xénero e 

número, determinantes, 
cuantificadores, tempos verbais 
(pasado, presente e futuro). 

aplicar o seucoñecemento no 
uso da lingua. 

(presente, pasado e futuro) en formas 
verbais dadas. 

CAA 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra, diferenciando a 
sílaba tónica das átonas. 

CCL 
CAA 

LGB.4.1.4. Identifica nun texto 
substantivos, adxectivos determinantes e 
cuantificadores. 

CCL 
CAA 

LGB.4.1.5. Sinala o xénero e número de 
palabras dadas e cámbiao. 

CCL 
CAA 

b 
e 

B4.2. Aplicación xeral das normas 
ortográficas, apreciando o seu valor 
social. 

B.4.2. Aplicar, de forma xeral, 
as normas ortográficas xerais e 
as de acentuación en 
particular, apreciando o seu 
valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

LGB.4.2.1. Aplica xeralmente as normas de 
acentuación. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB.4.2.2. Coñece e utiliza as normas 
ortográficas básicas, aplicándoasnas 
súasproducións escritas. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB4.2.3. Valora a importancia do dominio 
da ortografía para asegurar unha correcta 
comunicación escrita entre os 
falantesdunha mesma lingua e para 
garantir unha adecuada interpretación dos 
textos 
escritos. 

CCL 
CSC 
CCEC 

E B4.3. Comparación e transformación 
de enunciados, mediante inserción, 
supresión, cambio de orde, 
segmentación e recomposición, para 
xulgar sobre a gramaticalidade dos 
resultados e facilitar o 
desenvolvemento dos conceptos 
lingüísticos e da metalinguaxe. 
B4.4. Comparación de estruturas 
sintácticas elementais para observar a 
súa equivalencia semántica ou 
posibles alteracións do significado. 
B4.5. Inserción e coordinación de 
oracións como instrumento na 
mellora da composición escrita. 

B4.3. Utilizar correctamente as 
regras de puntuación, así como 
construír correctamente as 
oracións desde o punto de 
vista sintáctico, 
nasproduciónsorais eescritas. 

LGB4.3.1. Emprega con correccións os 
signos de puntuación. 

CCL 

LGB4.3.2. Usa unhasintaxe elemental 
adecuada nassúasproducións. 

CCL 

 LGB4.3.3. Respecta, de xeitoxeral, as 
normas morfosintácticas de colocación do 
pronome átono. 

CCL 
CSC 
CCEC 

E B4.6. Exploración das posibilidadesdo 
uso de diversos enlaces entre 
oracións (adición, causa, oposición, 
contradición...), en relación coa 
composición detextos. 

B4.4. Recoñecer e empregar os 
conectores básicos. 

LG.B.4.1. Usa diversos conectores básicos 
entre oracións: adición, causa, oposición, 
contradición... 

CCL 
CAA 

E B4.7. Identificación intuitiva do verbo 
e os seus complementos, 
especialmente o suxeito, así como 
dalgúnspapeis semánticos do suxeito. 

B4.5. Identificar intuitivamente 
o suxeito e o predicado, así 
como o papel semántico do 
suxeito, para mellorar a 
comprensión e a produción de 
textos. 

B.4.5.1. Identifica intuitivamente, en 
oraciónssinxelas, o papel semántico do 
suxeito. 

CCL 
CAA 

B.4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os 
seus complementos, especialmente o 
suxeito, en oracións. 

CCL 
CAA 

b 
e 
i 

B.4.8. Uso do dicionario, en papel 
oudixital, con certa autonomía. 

B.4.6. Usa o dicionario en 
papel oudixital, concerta 
autonomía. 

LGB4.6.1. Usa, con certa autonomía, o 
dicionario en papel oudixital. 

CCL 
CAA 
CD 

 B.4.9. Identificación de palabras 
compostas e derivadas, de sinónimos 
de antónimos e palabras polisémicas 
de uso habitual, en relación coa 
compresión e coa produción de 
textos. 

B.4.7. Identificar palabras 
compostas e derivadas, así 
como sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas de uso 
habitual, para comprender e 
producir textos. 

LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e 
compostas, identificando e formando 
familias de palabras. 

CCL 
CAA 

 LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, palabras polisémicas de uso 
habitual. 

CCL 
CAA 

a 
d 
e 
h 
m 

B4.10. Valoración da lingua galega 
dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de Europa. 

B4.8. Valorar a lingua galega 
dentro da realidade plurilingüe 
e pluricultural de España e de 
Europa. 

LGB4.8.1. Identifica e valora a lingua galega 
dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de Europa. 

CCL 
CSC 
CCEC 

a 
d 
e 
m 

B4.11. Comparación entre aspectos 
das linguas que coñece e/ou está a 
aprender para mellorar os procesos 
comunicativos en lingua galega e 
recoñecer as interferencias. 

B4.9. Establecer 
relaciónselementais entre as 
diversas linguas que utiliza 
ou está a aprender o 
alumnado. para reflexionar 
sobre como 
mellorar os seus procesos 

LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita 
as interferencias entre as linguas que está a 
aprender. 

CCL 
CCEC 

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, 
regularidades e semellanzaselementais 

CCL 
CCEC 
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  comunicativos nalingua 

galega. 
sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e 
léxicas entre todas aslinguas que coñece e/ 
ou está a aprender, como punto de apoio 
para a súaaprendizaxe. 

CSC  

BLOQUE 5- EDUCACIÓN LITERARIA 

b 
d 
e 

B5.1. Escoita, memorización e 
reprodución de textos procedentes 
da literatura popular oral galega 
(adiviñas, lendas, contos, poemas, 
cancións, ditos), así como da 
literatura galega en xeral. 
B5.2. Valoración e aprecio do texto 
literario galego (oral ou non) como 
fonte de coñecemento da nosa 
cultura e como recurso de desfrute 
persoal. 

B5.1. Escoitar, memorizar, 
reproducir e valorar textos 
procedentes da literatura 
popular galega, así como da 
literatura galega en xeral. 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce 
textos procedentes da literatura popular 
oral galega (adiviñas, lendas, contos, 
poemas, cancións, ditos) e da literatura 
galega en xeral. 

CCL 
CAA 
CCEC 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura 
galega (oral ou non) como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de desfrute persoal. 

CCL 
CCEC 

b 
d 
e 
i 

B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en 
voz alta de obras en galego 
adecuadas áidade e aos intereses. 
B5.4. Lectura guiada e expresiva de 
textos narrativos da literatura 
infantil, adaptacións breves de obras 
literarias clásicas e literatura actual 
en diversos soportes. 

B5.2. Ler textos e obras en 
galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras 
clásicas e literatura actual, en 
diferentes soportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en 
galego da literatura infantil, adaptacións 
breves de obras clásicas e literatura 
actual, en diferentes soportes. 

CCL 
CCEC 
CD 

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en 
galego da literatura infantil, adaptacións 
breves de obras clásicas e literatura actual 
en diferentes soportes. 

CCL 
CCEC 
CD 

b 
d 
e 

B5.5. Lectura guiada de poemas, de 
relatos e de obras 
teatraissinxelasrecoñecendo as 
características 
dalgúns modelos. 

B5.3. Identificar o xénero 
literario ao que pertenceuns 
textos dados. 

LGB5.3.1. Identifica o xénero literario ao 
que pertencenuns textos dados: 
narrativa, poesía e teatro. 

CCL 
CCEC 

b 
e 

B5.6. Recreación e composición de 
poemas e relatos para comunicar 
sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, estados de 
ánimo oulembranzas, recoñecendo 
as características dalgúns modelos. 

B5.4. Recrear e compoñer 
poemas e relatos a partir de 
modelos sinxelos. 

LGB5.4.1. Recrea e compón 
poemas e relatos, a partir de 
modelos sinxelos, para comunicar 
sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, estados 
de ánimo oulembranzas. 

CCL 
CCEC 
CSC 

b 
d 
e 

B5.7. Dramatización e lectura 
dramatizada de situacións de textos 
literarios adaptados á súaidade. 

B5.5. Participar activamente 
en dramatizacións de 
situacións e de textos 
literarios adaptados á 
súaidade. 

LGB5.5.1. Participa activamente en 
dramatizacións de situacións e de textos 
literarios adaptados á súaidade. 

CCL 

a 
d 
e 

B5.8. Valoración da literatura en 
calqueralingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada), 
especialmente aquela en lingua 
galega, como vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecementodoutros mundos, 
tempos e culturas, e como recurso de 
desfrute persoal. 

B5.6. Valorar a literatura en 
calqueralingua, 
especialmente aquela en 
lingua galega, como vehículo 
de comunicación, fonte de 
coñecementodoutros 
mundos, tempos e culturas, e 
como recurso de desfrute 
persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en 
calqueralingua, especialmente aquela en 
lingua galega, como vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecementodoutros mundos, tempos e 
culturas, e como recurso de desfrute 
persoal. 

CCL 
CSC 
CCEC 

a 
d 
e 

B5.9. Interese por coñecer os 
modelos narrativos e poéticos que se 
utilizan noutras culturas. 
B5.10. Comparación de imaxes, 
símbolos e mitos facilmente 
interpretables que noutras culturas 
serven para entender o mundo e 
axudan a coñeceroutrasmaneiras de 
relaciónssociais. 

B.5.7. Amosar interese, 
respecto e tolerancia ante as 
diferenzaspersoais, sociais e 
culturais. 

LGB.5.7.2. Amosacuriosidade por 
coñeceroutroscostumes e formas de 
relación social, respectando e valorando a 
diversidade cultural. 

CCL 
CCEC 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA REFERIDOS AOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

Consideramos mínimos esixibles para unhaavaliación positiva os estándares de aprendizaxe que fan 

referencia aos relacionados anteriormente para cada bloque: 

BLOQUE 1: LGB 1.3.3 – LGB 1.13.1 

BLOQUE 2: LGB 2.1.1 – LGB 2.1.6 – LGB 2.3.3 – LGB 2.6.2 
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BLOQUE 3: LGB3.1.2 

BLOQUE 4: LGB4.2.2 

BLOQUE 5: LGB5.4.1 
 
 

 TEMPORALIZACIÓN PORCONTIDOS 
 

AREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: Comunicación oral: Falar e escoitar. B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, 

B1.10 ,B1.11, B1.12, B1.13 
AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

BLOQUE 2: Comunicación escrita. Ler. B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, 

B2.9,B2.10, B2.11, B2.12, B2.13 
AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

BLOQUE 3: Comunicación escrita. Escribir. B3.1,B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, 
B3.8, B3.9 

AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

BLOQUE 4: Coñecemento da lingua. B4.1Uso e identificación intuitiva da 

terminoloxíaseguintenas actividades de produción e 
interpretación: denominación dos textos traballados; 
enunciado, palabra e sílaba, xénero e número, 

determinantes 
B4.2. Aplicación xeral das normas ortográficas, 
apreciando o seu valor social. 
B4.3,B4.8, B4.10, B4.11 

 

 
1º TRIMESTRE 

B4.1.Uso e identificación intuitiva da 
terminoloxíaseguintenas actividades de produción e 
interpretación: denominación dos textos traballados; 

enunciado, palabra e sílaba, xénero e número, 
determinantes, cuantificadores. 
B4.7. Identificación intuitiva do verbo e os seus 

complementos, especialmente o suxeito, así como 
dalgúnspapeis semánticos dosuxeito. 
B4.9. Identificación de palabras compostas e 

derivadas, de sinónimos de antónimos e palabras 
polisémicas de uso habitual, en relación coa 
compresión e coa produción detextos. 
B4.3,B4.8, B4.10, B4.1 

 
 
 

2º TRIMESTRE 

B4.1.Uso e identificación intuitiva da terminoloxía 

seguintenas actividades de produción e 
interpretación: denominación dos textos traballados; 

enunciado, palabra e sílaba, xénero e número, 
determinantes, cuantificadores, tempos verbais 
(pasado, presente e futuro). 

B4.4. Comparación de estruturas sintácticas 
elementais para observar a súa equivalencia 
semántica ou posibles alteracións do significado. 

B4.5. Inserción e coordinación de oracións como 
instrumento namellora da composición 
escrita. 
B4.6. Exploración das posibilidades do uso de 

diversos enlaces entre oracións (adición, causa, 
oposición, contradición...), en relación coa 
composición de textos. 
B4.3,B4.8, B4.10, B4.11 

 
 
 

 
3º TRIMESTRE 

BLOQUE 5: Educación literaria.  

B5.1, B5.2, B5.3, B5.4, B5.5, B5.6, B5.7, B5.8, B5.9, 

B5.10 

AO LONGO DE TODO O 

CURSO 
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 TEMPORALIZACIÓN PORUNIDADES 
 

 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Avaliación Inicial-Repaso 1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ºTRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ºTRIMESTRE 

UNIDADE 1:Unha historia especial 

 Estratexias de comprensión lectora para comprender un textonarrativo. 

 Vivencias de forma oral. Distintas partes que forman unhabiografía. 

 Tipos dedicionarios. 

 Oración, parágrafo e texto. As sílabas dunha palabra e palabras segundo oseu 

 número desílabas. 

 Os ditongos e hiatos de distintaspalabras. 

UNIDADE 2: Aproveita o día e aforra enerxía 

 Estratexias de comprensión lectora para comprender un textoexpositivo. 

 A enquisa. Oinforme. 

 Símbolos e abreviaturas. Suxeito e predicado dunhaoración. 

 Os distintos tipos deoracións. 

 Asílabatónicadunhapalabraeclasificarpalabrassegundoaposicióndasílabatónic 

 Estratexias básicas deaprendizaxe. 

UNIDADE 3: Quen ten boca mete a zoca 

 Comprensión lectora nun textonarrativo. 

 Explicación dun experimento de forma oral. Un textoinstrutivo. 

 Significado de distintassiglas. 

 Os substantivos dunha oración e o seuxénero enúmero. 

 Os distintos tipos desubstantivos. 

 As regras de acentuación das palabrasagudas. 

 As partes dunconto. 

UNIDADE 4: Xente e cores do mundo 

 Estratexias de comprensión lectora de diversospoemas. 

 resumo. 

 Significado de distintas frasesfeitas. 

 Aconcordanciaenxéneroenúmero entreoadxectivo eonomeaoqueacompaña. 

 Os distintos graos doadxectivo. 

 As regras de acentuación das palabrasgraves. 

 Unhalenda. 

UNIDADE 5: A casa é de todos 

 Estratexias de comprensión lectora dun textonarrativo. 

 Explicación dunha situación de formaoral. 

 Os distintos elementos dun cómic. Palabrashomófonas. 

 Conectores duntexto. 

 As regras de acentuación das palabrasesdrúxulas. 
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UNIDADE 6: Xuntos, podemos 

 Estratexias de comprensión dun textonarrativo. 

 Estratexias de traballo en equipo para chegar a unacordo. 

 Escritura denormas. 

 Os sinónimos e os antónimos de distintaspalabras. 

 Os diferentes tipos dedeterminantes. 

 As contraccións do artigo e das preposicións de e en con distintosdeterminantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3ºTRIMESTRE 

UNIDADE 7: Comer ben é un pracer! 

 Estratexias de comprensión lectora de distintos textosnarrativos. 

 Unhamensaxenuncontestador. 

 Unhainvitación. 

 Palabras polisémicas e palabrashomónimas. 

 Os distintos pronomespersoais. Palabras con x e cons. 

 Tipos de verso dunpoema. 

UNIDADE 8: Non vivimos sós 

 Estratexias de comprensión dun textonarrativo. 

 Unhacrítica. 

 Palabras derivadas medianteprefixos. 

 A raíz e a desinencia de distintas formasverbais. 

 tempo e o modo doverbo. 

 As normas ortográficas das palabras con b e conv. 

 Distintos recursosliterarios. 

UNIDADE 9: Sé ti o protagonista 

 Estratexias de comprensión lectora dun textonarrativo. 

 As partes propias dunhanoticia. 

 Palabras derivadas mediantesufixos. 

 As formas impersoais doverbo. 

 As normas ortográficas para palabras con h e senh. 

 

UNIDADE 10: Cando mercas, decides 

 Estratexias de comprensión lectora nos textonarrativos. 

 Anuncio dunproduto de formaoral. 

 Un anuncio. Palabrascompostas. 

 A que conxugaciónpertenceunha formaverbal. 

 As normas de uso do punto ecoma. 

UNIDADE 11: Vales canto pesas 

 Estratexias de comprensión lectora para comprenderpoemas. 

 Opinións de formaoral. 

 Un guión das ideas antes de participar nundebate. 

 Palabras da mesma familia. As preposicións, as conxuncións e osadverbios. 

 As normas de uso dos dous puntos e dos puntossuspensivos. 

 Os distintos compoñentes propios dun textoteatral. 
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UNIDADE 12: Un amigo é un tesouro 

 Estratexias de comprensión lectora para a comprensión dun textonarrativo. 

 Coidandona presentación dostraballos. 

 Palabras dun mesmo camposemántico. 

 As distintas linguasoficiais deEspaña. 

 Os fenómenos principais propios das variantesgalegas. 

 As normas de uso da coma, as parénteses e araia. 

 Un textoteatral. 

 

. 

SESIÓNS DE AXUSTE: Aproximadamente 6 sesións durante o curso 
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 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

clave. 

 Mínimos esixibles para unhaavaliación positiva. 

 Temporalización. 
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OBX CONTIDOS CRITERIOS ESTANDARES COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

a 
c 
e 

B1.1 Estratexias e normas para o 
intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara; escoita; respecto áquenda 
de palabra; entoación adecuada; respecto 
polos sentimentos, experiencias, ideas, 
opinións e coñecementos dos demais. 

B1.1 Participar en situacións de 
comunicación, dirixidasou 
espontáneas, respectando as 
normas da comunicación: 
quenda de palabra, escoitar. 

LCB1.1.1 Expresa ideas, 
pensamentos, opinións, 
sentimentos con 
certaclaridade. 

CCL 
CAA 
CSC 

LCB1.1.2 Aplica as normas 
socio-comunicativas: escoita, 
espera de quendas, 
participación respectuosa. 

CCL 
CAA 
CSC 

LCB1.1.3 Mostraunhaactitude 
de escoita atenta. 

CCL 
CSC 

E B1.2 Comprensión e expresión de 
mensaxesverbais e non verbais. 

B1.2 Recoñece a información 
verbal e non verbal dos 
discursos orais e 
integralanasproducións 
propias. 

LCB1.2.1 Integra recursos 
verbais e non verbais para 
comunicarse 
nasinteracciónsorais, 
dándolle valor 
complementario a estes. 

CCL 

LCB1.2.2 Exprésasecunha 
pronunciación e unha dicción 
correctas: articulación, ritmo, 
entoación. 

CCL 

LCB1.2.3 Comprende a 
información xeralnuntexto 
oral sinxelo de usohabitual. 

CCL 

a 
 

b 
e 

B1.3 Participación en situación de 
comunicación, espontáneas e dirixidas, 
utilizando un discurso ordenado e 
coherente. 

B1.3 Expresarse con coherencia 
básica de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situación. 

LCB1.3.1 Participa activamente 
e con coherencia na secuencia 
das súas ideas en diversas 
situación de comunicación: 
- diálogos 
-exposiciónsorais segundo 
modelo e guiadas, con axuda, 
cando cumpra, das tecnoloxías 
da información e 
comunicación. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

LCB1.3.2 Participa 
activamente nas tarefas de 
aula, cooperando en situación 
de aprendizaxe compartida. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

E B1.4 Dedución das palabras polo contexto. 
Interese pola ampliación do vocabulario. 
Creación de redes semánticas sinxelas. 

B1.4 Utilizar o dicionario como 
recurso básico para ampliar o 
vocabulario. 

LCB1.4.1 Utiliza o 
vocabulario axeitado á 
súaidade. 

CCL 

LCB1.4.2 Iníciasena utilización 
autónoma do dicionario no 
seutraballo escolar. 

CCL 
CAA 

LCB1.4.3 Diferenza polo 
contexto o significado de 
correspondencias fonema- 
grafía idénticas en textos 
significativos. 

CCL 

b 
e 

B1.5 Comprensión global e específica de 
textos orais de diversa tipoloxía: 
narrativos, descritivos, expositivos, 
instrutivos, e informativos. 

B1.5 Recoñecer o tema e as 
ideas principais dos textos 
oraissinxelos. 

LCB1.5.1 Identifica o tema 
e as ideas principaisdun 
texto. 

CCL 
CAA 

LCB1.5.2 Recoñece a 
tipoloxía de textos 
oraissinxelos 
narrativos, descritivos, 
expositivos, 
instrutivos,e 
informativos. 

CCL 
CAA 

LCB1.5.3 Responde a preguntas 
correspondentes á 
comprensión literal. 

CCL 

LCB1.5.4 Utiliza a información 
recollida para levar a cabo 
diversas actividades en 
situación de aprendizaxe 
individual ou colectivo. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

b 
e 

B1.6 Reprodución de textos adecuados ao 
nivel que estimulen o seu interese. 

B1.6 Reproducir textos 
axeitados á súaidade, seus 
gustos e intereses, utilizando 
con creatividade as distintas 
estratexias de comunicación 
oral. 

LCB1.6.1 Reproduce de 
memoria breves textos 
literarios ou non literarios 
axeitadosaosseus gustos e 
intereses. 

CCL 
CAA 
CCEC 
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b 
e 

B1.7 Produción de textos orais segundo o 
seutipoloxía: narrativos, descritivos, 
expositivos, instrutivos, e informativos. 

B1.7 Producir textos orais 
breves e sinxelos dos 
xénerosmáishabituais 
imitando modelos e 
adecuados aoseu nivel: 
narrativos, descritivos, 
expositivos, instrutivos, e 
informativos. 

LCB1.7.1 Produce 
comprensiblemente textos 
orais breves e sinxelos 
imitando modelos. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LCB1.7.2 Organiza o discurso 
axeitándoseaos diferentes 
modos discursivos (narrar, 
expoñer, describir e dialogar) 

CCL 
CAA 
CSIEE 

a 
b 
e 

B1.8 Estratexias para utilizar a linguaxe 
oral como instrumento de comunicación e 
aprendizaxe: escoitar, recoller datos, 
preguntar 

B1.8 Utilizar de xeito efectivo a 
linguaxe oral: escoitar con 
atención, recoller datos, 
preguntar e repreguntar. 

LCB1.8.1 Emprega de xeito 
efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender: 
escoita, recollida de datos, 
pregunta e repregunta. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

b 
d 
e 

B1.8 Estratexias para utilizar a linguaxe 
oral como instrumento de comunicación e 
aprendizaxe: escoitar, recoller datos, 
preguntar. 

B1.9 Valorar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe e 
de acceso a informacións e 
experiencias de outraspersoas. 

LCB1.9.1 Utiliza de xeito guiado 
os medios audiovisuais e 
dixitais para recoller 
información. 

CCL 
CD 
CAA 

LCB1.9.2 Transforma en 
noticias feitoscotiás próximos 
á súarealidade, imitando 
modelos. 

CCL 
CSC 

LCB1.9.3 Resume de forma 
global entrevistas, noticias e 
debates infantísprocedentes 
dos medios decomunicación. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

E B2.1 Lectura, en silencio e en voz alta de 
distintos tipos de texto: narrativos, 
descritivos, expositivos, instrutivos, 
informativos e literarios adecuados aoseu 
nivel. 

B2.1 Ler en voz alta e en 
silencio, diferentes textos. 

LCB2.1.1 Le en silencio 
e en voz alta, sen 
dificultade e con 
certaexpresividade, 
diferentes tipos de 
textos apropiados á 
súaidade: narrativos, 
descritivos, 
expositivos, 
instrutivos, 
informativos e 
literarios. 

CCL 

E B2.2 Comprensión global e específica de 
distintos tipos de texto: descritivos, 
expositivos, instrutivos, literarios. 

B2.2 Comprender distintos 
tipos de textos adaptados 
áidade e utilizando a lectura 
como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía. 

LCB2.2.1 Identifica o tema 
e as ideas principais dos 
textos a partir da súa 
lectura en voz alta. 

CCL 
CAA 

LCB2.2.2 Distingue 
diferentes tipos de textos 
non literarios (descritivos, 
expositivos, instrutivos, 
literarios) e de textos da 
vida cotiá. 

CCL 
CAA 

E B2.3 Resume de textos moisinxelos. B2.3 Resumir un texto 
lidoreflectindo a estrutura e 
destacando as ideas principais. 

LCB2.3.1 Resume un texto 
lidodescritivo, expositivo, 
instrutivo e literario 
adecuados a súaidade e 
reflectindo a estrutura e 
destacando as ideas 
principais. 

CCL 
CAA 

E B2.4 Utilización de estratexias para a 
comprensión lectora de textos: 
consideración do título e das ilustracións. 
Identificación de palabras crave. Relectura. 
Anticipación de hipóteses de significado 
polo contexto. Recoñecemento básico da 
tipoloxía textual. Uso do dicionario. 

B2.4 Utilizar estratexias para a 
comprensión de textos sinxelos 
de diversa tipoloxía. 

LCB2.4.1 Formula 
hipóteses sobre o contido 
do texto a partir do título e 
das ilustracións 
redundantes. 

CCL 
CAA 

LCB2.4.2 Marca as palabras 
clave dun texto. 

CCL 
CAA 

LCB2.4.3 Activa 
coñecementos previos 
axudándose deles para 
comprender un texto. 

CCL 
CCA 

LCB2.4.4 Relaciona de 
xeito global, a información 
contida nos gráficos e 
ilustracións coa 
información que aparece 

CCL 
CMCT 
CCA 
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   no texto.  

LCB2.4.5 Interpreta mapas 
conceptuaissinxelos. 

CCL 
CCA 

b 
e 

B2.5 Gusto pola lectura. 
B2.6 Selección de libros segundo o gusto 
persoal. 
B2.7 Lectura dos libros establecidos no 
Plan lector. 

B2.5 Ler por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. 

LCB2.5.1 Dedica un tempo 
semanal para a lectura 
voluntaria de diferentes 
textos. 

CCL 

b 
e 
i 

B2.7 Lecturas dos libros establecidos no 
Plan lector. 
B2.8 Uso da biblioteca para a procura de 
información e utilización da mesma como 
fonte de aprendizaxe e de lecer. 

B2.6 Utilizar fontes e soportes 
existentes na biblioteca para 
seleccionar e recoller 
información, ampliar 
coñecementos e aplicalos en 
traballospersoais. 

LCB2.6.1 Consulta 
biblioteca de aula, de xeito 
guiado, de diferentes 
fontes bibliográficas e 
textos en soporte 
informático para obter 
información para realizar 
traballos 
Individuais. 

CCL 
CD 
CAA 

LCB2.6.2 Localiza na 
biblioteca de aula  
lecturasaxeitadasaoseu 
gusto persoal e intereses, 
aplicando as normas 
básicas de funcionamento 
da mesma. 

CCL 
CD 
CAA 

LCB2.6.3 Identifica o 
argumento de lecturas 
realizadas dando conta 
dalgunhas referencias 
bibliográficas: autor e 
xénero. 

CCL 
CAA 

 B2.9 Iniciación á creación da biblioteca 
persoal. 

B2.7 Mostra interese por 
manterunha biblioteca propia. 

LCB2.7.1 Coida, conserva e 
organiza os seus libros. 

CCL 
CSC 

a 
e 

B2.10 Identificación e valoración crítica 
das mensaxes e valores transmitidos polo 
texto. 

B2.8 Identifica a estrutura 
organizativa de diferentes 
textos lidos, centrándose na 
interpretación do seu 
significado. 

LCB2.8.1 Diferenza entre 
información e publicidade. 

CCL 
CAA 
CSC 

LCB2.8.2 Formula hipótese 
sobre a finalidade de textos 
de tipoloxía evidente a 
partir da súaestrutura e 
dos elementos lingüísticos 
e non lingüísticos. 

CCL 
CAA 
CSC 

e 
i 

B2.11 Utilización guiada das Tecnoloxías 
da Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da 
información. 

B2.9 Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación 
para a procura e tratamento 
guiado da información. 

LCB2.9.1 Utiliza as 
Tecnoloxías da Información 
e Comunicación para a 
procura e tratamento 
guiado da información. 

CCL 
CD 
CAA 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

b 
e 

B3.1 Produción de textos para comunicar 
coñecementos, experiencias e necesidades: 
narracións, descricións, textos expositivos, 
poemas, diálogos, entrevistas e enquisas. 
B3.2 Cohesión do texto: mantemento do 
tempo verbal, puntuación. 
B3.3 Aplicación das normas ortográficas. 
Acentuación. 

B3.1 Producir textos segundo 
un modelo con diferentes 
intencións comunicativas, 
aplicando as regras ortográficas 
e coidando a caligrafía, orde e 
presentación. 

LCB3.1.1 Escribe, en 
diferentes soportes, 
textos sinxelos propios do 
ámbito da vida cotiá: 
diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc. 

imitando textos 

modelo. 

CCL 
CD 
CAA 

LCB3.1.2 Escribe textos, 
organizando as ideas 
utilizando elementos de 
cohesión básicos e 
respectando as normas 
gramaticais e ortográficas 
básicas. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LCB3.1.3 Elabora e 
presenta, de forma guiada, 
un informe sinxelo, 
utilizando soporte papel e 
informático sobre tarefas 
ouproxectos realizados. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

b 
e 

B3.4 Valoración da propia produción 
escrita, así como da produción escrita dos 
seuscompañeiros. 

B3.2 Valorar a súa propia 
produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus 

LCB3.2.1 Valora a súa 
propia produción escrita, 
así como a produción 

CCL 
CSC 
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  compañeiros. escrita dos seus 

compañeiros. 
 

b 
e 

B3.5 Valoración da propia produción 
escrita, así como da produción escrita dos 
seuscompañeiros. 
B3.6 Realización de ditados. 

B3.3 Buscar unhamellora 
progresiva no uso da lingua 
escrita. 

LCB3.3.1 Pon interese e 
esforzase por escribir 
correctamente 

CCL 
CAA 

LCB3.3.2 Reproduce textos 
ditados. 

CCL 

b 
e 

B3.7 Normas e estratexias para a 
produción de textos: planificación (función, 
destinatario, xeración de ideas, 
estrutura,...) 
B3.8 Textualización en frases con secuencia 
lineal. 
B3.9 Revisión e mellora do texto. 

B3.4 Aplicar todas as fases do 
proceso de escritura 
naprodución de textos escritos 
de distinta índole: 
planificación, textualización, 
revisión e reescritura. 

LCB3.4.1 Emprega, de xeito 
guiado e segundo modelos, 
estratexias de planificación, 
textualización e revisión do 
texto. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LCB3.4.2 Utiliza, para 
escribir textos sinxelos, 
borradores que amosan: a 
xeración e selección de 
ideas, a revisión ortográfica 
e da secuencia coherente 
do escrito. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

E B3.10 Uso progresivamente autónomo do 
dicionario. 

B3.5 Utilizar o dicionario. LCB3.5.1 Iníciasena 
utilización do dicionario 
no seutraballo escolar. 

CCL 
CAA 

b 
e 
i 

B3.11 Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con intención 
informativa: carteis publicitarios. 
Anuncios. Cómics. 

B3.6 Elaborar 
proxectosindividuaisou 
colectivos sobre diferentes 
temas do seu interese. 

LCB3.6.1 Elabora gráficas 
sinxelas a partir dedatos 
obtidos de formaguiada. 

CCL 
CAA 

LCB3.6.2 Elabora con 
creatividade textos breves 
do seu interese: contos, 
anuncios, rimas, cancións, 
cómics, carteis, 
ilustrándoos para facilitar 
a súa compresión 
oumellorar a súa 
presentación. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

a 
d 
e 

B3.12 Uso da linguaxe non discriminatoria 
e respectuosa coas diferenzas. 

B3.7 Favorecer a través da 
linguaxe a formación 
dunpensamento crítico que 
impida discriminacións e 
prexuízos. 

LCB3.7.1 Expresase, por 
escrito, utilizando de xeito 
habitual, unhalinguaxe non 
sexista e respectuosa coas 
diferenzas. 

CL 
CSC 

E B3.13 Presentación adecuada dos propios 
textos, coidando a limpeza e a caligrafía. 

B3.8 Presentar os textos 
propios cunha presentación 
adecuada. 

LCB3.8.1 Presenta os seus 
textos con caligrafía clara e 
limpeza: evitando 
rachaduras, inclinación de 
liñas, etc. 

CCL 
CAA 

e 
i 

B3.14 Utilización guiada das TIC de modo 
eficiente e responsable para presentar as 
súasproducións. 

B3.9 Utilizar as TIC de modo 
eficiente e responsable para 
presentar as súasproducións. 

LCB3.9.1 Usa con axuda as 
novas tecnoloxías para 
escribir, presentar os 
textos e buscar 
información. 

CCL 
CD 
CAA 

  
E B3.15 Produción de textos segundo Plan de 

escritura do centro 
B3.10 Escribir os textos 
establecidos no Plan de 
escritura. 

LCB3.10.1 Produce os 
textos establecidos no plan 
de escritura axeitados á súa 
idade e nivel. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

b 
e 

B4.1 A palabra. 
B4.2 Recoñecemento das distintas clases 
de palabras e explicación reflexiva do seu 
uso en situacións concretas de 

B4.1 Aplicar os coñecementos 
básicos sobre a estrutura da 
lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario 

LCB4.1.1 Coñece e 
recoñece as categorías 
gramaticais pola súa 
función nalingua: 

CCL 
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 comunicación (nome, verbo, adxectivo, 

preposición, adverbio, pronomes, artigos). 
Características e uso de cada clase de 
palabra. 
B4.3 Conxugación dos verbos regulares e 
irregulares máis frecuentes. 

(formación e significado das 
palabras e campos semánticos), 
así como as regras de ortografía 
para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 

presentar aonome, 
substituíraonome, 
expresar 
características do 
nome, expresar 
acciónsou estados. 

 

LCB4.1.2 Utiliza con 
corrección os tempos 
simples e compostosnas 
formas persoais e non 
persoais do modo 
indicativo e subxuntivo dos 
verbos. 

CCL 

LCB4.1.3 Diferenza familias 
de palabras. 

CCL 

b 
e 

B4.2 Recoñecemento das distintas clases 
de palabras e explicación reflexiva do seu 
uso en situacións concretas de 
comunicación (nome, verbo, adxectivo, 
preposición, adverbio, pronomes, artigos ). 
Características e uso de cada clase de 
palabra 
B4.4 Vocabulario. Frases feitas. Formación 
de substantivos, adxectivos e verbos. 
Recursos derivativos: prefixos e sufixosna 
formación de nomes, adxectivos e verbos. 
B4.5 Recoñecemento e observación 
reflexiva dos constituintesoracionais: a 
oración simple, suxeito e predicado. 
B4.6 Recoñecemento e uso dalgúns 
conectores textuais básicos. 

B4.2 Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a 
través do uso da lingua. 

LCB4.2.1 Coñece, recoñece 
e usa sinónimas, 
antónimas, polisémicas, 
frases feitas. 

CCL 

LCB4.2.2 Recoñeceprefixos 
e sufixos e é capaz de crear 
palabras derivadas. 

CCL 

LCB4.2.3 Identifica e 
clasifica os diferentes tipos 
de palabras nun texto. 

CCL 

LCB4.2.4 Utiliza diversos 
conectores básicos entre 
oracións. 

CCL 

LCB4.2.5 Recoñece a 
oración simple, distingue 
suxeito e predicado. 

CCL 

b 
e 

B4.7 Uso eficaz do dicionario para 
ampliación de vocabulario e como consulta 
ortográfica e gramatical. 
B4.8 Ortografía: utilización das regras 
básicas de ortografía. Regras de 
acentuación. Signos de puntuación. 

B4.3 Sistematizar a adquisición 
de vocabulario a través dos 
textos. 

LCB4.3.1 Iníciase no 
coñecemento da estrutura 
do dicionario e no seu uso 
para buscar o significado 
de diferentes tipos 
palabras. 

CCL 
CAA 

LCB4.3.2 Selecciona a 
acepción correcta segundo 
o contexto de entre as 
varias que lle ofrece o 
dicionario. 

CCL 
CAA 

LCB4.3.3 Utiliza as normas 
ortográficas básicas 
nassúasproducións 
escritas. 

CCL 

b 
e 

B4.9 Clases de nomes: comúns, propios, 
individuais, colectivos, concretos e 
abstractos. 
B4.8 Ortografía: utilización das regras 
básicas de ortografía. Regras de 
acentuación. Signos de puntuación. 
B4.10 As 
relaciónsgramaticaisRecoñecemento e 
explicación reflexiva das relacións que se 
establecen entre o substantivo e o resto 
dos compoñentes do grupo nominal. 

B4.4 Desenvolver estratexias 
para mellorar a comprensión 
oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1 Utiliza as 
diferentes clases de 
palabras para elaborar o 
discurso. 

CCL 
CAA 

LCB4.4.2 Utiliza 
correctamente as normas 
de concordancia de xénero 
e de número na expresión 
oral e escrita. 

CCL 

LCB4.4.3 Aplica as normas 
de acentuación e clasifica 
as palabras dun texto. 

CCL 

LCB4.4.4 Usa os signos de 
puntuación. 

CCL 

LCB4.4.5 Aplica as normas 
de uso da til. 

CCL 

LCB4.4.6 Utiliza 
unhasintaxe básica 
nasproducións 
escritas 
propias. 

CCL 

b 
e 
i 

B4.11 Utilización de material multimedia 
educativo e outros recursos didácticos 
aoseu alcance e propios da súaidade. 

B4.5 Utilizar programas 
educativos dixitais e outros 
recursos didácticos aoseu 
alcance e propios da súaidade 
para realizar tarefas e avanzar 

LCB4.5.1 Utiliza distintos 
programas educativos 
dixitais e outros recursos 
didácticos aoseu alcance e 
propios da súaidade como 

CCL 
CD 
CAA 
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  naaprendizaxe. apoio e reforzo da 

aprendizaxe. 
 

b 
d 
e 

B4.12 Valoración da diversidade da lingua 
da linguananosaComunidade Autónoma. 

B4.6 Valorar a variedade 
lingüística de España e do 
español como fonte de 
enriquecemento cultural. 

LCB4.6.1 Valora a 
variedade lingüística de 
España.. 

CCL 
CSC 

b 
d 
e 

B4.13 Identificación das similitudes e 
diferenzas entre as linguas que coñece para 
mellorarnasúaaprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 

B4.7 Comparar aspectos 
básicos das linguas que coñece 
para 
mellorarnasúaaprendizaxe e 
lograr unha competencia 
integrada. 

LCB4.7.1 Compara aspectos 
(gráficos, sintácticos e 
léxicos) das linguas que 
coñece. 

CCL 
CSC 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  

E B5.1 Valoración dos textos literarios como 
vehículo de comunicación e como fonte de 
coñecementodoutros mundos, tempos e 
culturas e como goce persoal. 

B5.1 Valorar os textos literarios 
e utilizar a lectura como fonte 
de lecer e información. 

LCB 5.1.1 Valora de forma 
global, as características 
fundamentais de textos 
literarios narrativos, 
poéticos e dramáticos. 

CCL 
CCEC 

E B5.2 Lectura guiada de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e literatura 
actual. 
B5.3 Lectura comentada de poemas, relatos 
e obras teatrais. 
B5.4 Identificación de recursos literarios. 
B5.5 Distinción entre conto e lenda. 
Coñecemento de lendas españolas e 
doutros países. 

B5.2 Integrar a lectura 
expresiva e a comprensión e 
interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos e 
dramáticos na práctica escolar 
e recoñecer e interpretar 
algúns recursos básicos da 
linguaxe literaria e diferenza as 
principaisconvenciónsformais 
dos xéneros. 

LCB 5.2.1 Realiza lecturas 
guiadas e comentadas de 
textos narrativos de 
tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de 
obras clásicas e literatura 
actual. 

CCL 
CCEC 

LCB 5.2.2 Interpreta, 
intuitivamente, a linguaxe 
figurada en textos 
literarios. 

CCL 
CAA 

E B5.4 Identificación de recursos literarios. B5.3 Coñecer e valorar os 
recursos literarios da tradición 
oral: poemas, cancións, contos, 
refráns, adiviñas. 

LCB 5.3.1 Distingue algúns 
recursos retóricos básicos 
propios dos poemas 

CCL 
CCEC 

LCB 5.3.1 Utiliza, de xeito 
guiado, comparacións, 
aumentativos, diminutivos 
e sinónimos en textos 
literarios. 

CCL 
CCEC 

b 
e 

B5.6 Creación de textos literarios en prosa 
ou en verso, valorando o sentido estético e 
a creatividade: contos, poemas, adiviñas, 
cancións, e teatro. 

B5.4 Producir a partir de 
modelos dados textos literarios 
en prosa ou en verso, con 
sentido estético e creatividade: 
contos, poemas, adiviñas, 
cancións, e fragmentos teatrais. 

LCB 5.4.1 Crea, con axuda, 
sinxelos textos literarios 
(contos, poemas, cancións 
e sinxelas obras teatrais) a 
partir de 

pautas ou modelos 

dados. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

a 
b 
e 

B5.7 Comprensión, memorización e 
recitado de poemas co ritmo, entoación e 
dicción adecuados. 

B5.5 Reproducir textos 
literarios breves e sinxelos e 
adaptados áidade. 

LCB 5.5.1 Memoriza e 
reproduce sinxelos textos 
orais adecuados á 
súaidade: contos, 
poemas, cancións. 

CCL 
CAA 
CCEC 

 B5.8 Dramatización e lectura dramatizada 
de textos literarios. 

B5.6 Participar con interese en 
dramatizacións de textos 
literarios adaptados áidade. 

LCB 5.6.1 Realiza 
dramatizacións 
individualmente e en grupo 
de textos literarios 
axeitados á súaidade. 

CCL 
CAA 
CCEC 

d 
e 

B5.9 Valoración da literatura en 
calqueralingua (maioritaria, minoritaria 
ou minorizada) como vehículo de 
comunicación e como recurso de goce 
persoal. 

B5.7 Valorar a literatura en 
calqueralingua, especialmente 
en lingua galega, como vehículo 
de comunicación e como 
recurso de goce persoal 

LCB 5.7.1 Valora a 
literatura en 
calqueralingua, 
especialmente en lingua 
galega, como vehículo de 
comunicación e 
como recurso de goce 
persoal. 

CCL 
CSC 
CCEC 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA REFERIDOS AOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

Consideramos minimosesixibles para unhaavaliación positiva os estándares de aprendizaxe que fan 

referencia aos relacionados anteriormente para cada bloque: 
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BLOQUE 1: LCB 1.1.1 – LCB 1.4.1 – LCB 1.5.1 – LCB 1.5.2 

BLOQUE 2: LCB 2.1.1 

BLOQUE 3: LCB 3.1.1 – LCB 3.6.2 

BLOQUE 4: LCB4.1.1 

BLOQUE 5: LCB5.4.1 

 
 TEMPORALIZACIÓN PORCONTIDOS 

 
AREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: Comunicación oral: Falar e escoitar. B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8 AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

BLOQUE 2: Comunicación escrita. Ler. B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, 
B2.9,B2.10 

AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

BLOQUE 3: Comunicación escrita. Escribir. B3.1,B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7, 
B3.8, B3.9, B3.10, B3.11, B3.12, B3.13 

AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

BLOQUE 4: Coñecemento da lingua.  

B4.1. A palabra. A sílaba. Diptongos e 

hiatos.Coñecemento do abecedario.Ordenación 
alfabética dunha lista de palabras. 
B4.2. Recoñecemento das distintas clases de 

palabras e explicación reflexiva do seu uso en 
situacións concretas de comunicación (nome, 
adxectivo, e artigos). Características e uso de cada 

clase de palabra. 
B4.4. Vocabulario. Frases feitas.Formación de 
substantivos, adxectivos e verbos. Recursos 

derivativos: prefixos e sufixosna formación de nomes, 
adxectivos e verbos. 
B4.5. Recoñecemento e observación reflexiva dos 

constituíntesoracionais: a oración simple, suxeito e 
predicado. 
B4.9. Ortografía: utilización das regras básicas de 

ortografía. Regras de acentuación. Signos de 
puntuación. 
B4.7,B4.10, B4.11, B4.12, B4.13 

 

 
1º TRIMESTRE 

 
B4.2. Recoñecemento das distintas clases de 
palabras e explicación reflexiva do seu uso en 
situacións concretas de comunicación (nome, 

adxectivo, e artigos). Características e uso de cada 
clase de palabra. 

B4.4. Vocabulario. Frases feitas. Formación de 
substantivos, adxectivos e verbos. Recursos 
derivativos: prefixos e sufixosna formación de nomes, 

adxectivos e verbos. 
B4.8. Clases de nomes: comúns, propios, 
individuais, colectivos, concretos e abstractos 

B4.7,B4.10, B4.11, B4.12,B4.13 

 
 
 

 
2º TRIMESTRE 

 
B4.3 Conxugación dos verbos regulares e irregulares 

máisfrecuentes. 
B4.4. Vocabulario. Frases feitas. Formación de 
substantivos, adxectivos e verbos. Recursos 

derivativos: prefixos e sufixosna formación de nomes, 
adxectivos e verbos. 
B4.6. Recoñecemento e uso dalgúns conectores 

textuais básicos. 

 
 
 

 
3º TRIMESTRE 
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 B4.10. As relaciónsgramaticaisRecoñecemento e 

explicación reflexiva das relacións que se establecen 
entre o substantivo e o resto dos compoñentes do 

gruponominal. 
B4.7,B4.10, B4.11, B4.12,B4.13 

 

BLOQUE 5: Educación literaria.  

B5.1, B5.2, B5.3, B5.4, B5.5, B5.6, B5.7, B5.8, B5.9 
AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

 

 TEMPORALIZACIÓN PORUNIDADES 
 
 

 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Avaliación Inicial-Repaso 1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE 

UNIDADE 1: Somos observadores 

 Textos que tratan de ser críticos coa información querecibimos. 

 Textos de distintos tipos e áreas deutilización. 

 Estruturadunha entrada nundicionario. 

 Enunciados oracionais e nonoracionais. 

 suxeito e predicado dunha oración. e O suxeitoelíptico. 

 Ditongos e hiatos. Anunciospublicitarios. 

 A estruturadunconto. 

UNIDADE 2: ¿A que no te lo esperabas? 

 Textos de diferentes tipos e áreas deutilización. 

 Textos de distintos tipos con diferentes intenciónscomunicativas. 

 Sinónimos eantónimos. 

 Substantivos. Substantivos según osignificado. 

 Palabras agudas e a súaacentuación. 

 Oconto. 

UNIDADE 3: Un gesto legendario 

 Textos de diferentes tipos, con diferentes intenciónscomunicativas. 

 As palabrasderivadas. 

 Grupos nominais, substantivo e núcleo. Elementos que forman un grupo 

nominal. 

 Palabras llanas e a súaacentuación. 

 Ideas principais e secundarias duntexto. 

 Alenda. 

UNIDADE 4: Una Navidad ecológica 

 Palabras que conteñanprefixos pre- ere-. 

 Determinantes posesivos enumerais. 

 Palabras esdrúxulas e acentuarcorrectamente. 

 Anoticia. 

 A fábula e a súaensinanza. 
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UNIDADE 5: Mejor de lo que imaginas 

 Textos de distintos tipos con diferentes intenciónscomunicativas. 

 Palabras que conteñen o prefixo i-, in-, im- e des- e formación deantóni 

 Formas persoais e non persoais doverbo. 

 Regras de ortografía de uso do punto ecoma. 

 Desenvolver descricións. O ritmo napoesía. 

 Clasificación dos versos según sexan de arte maoiroumenor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE 

 

UNIDADE 6: ¡No te rindas! 

 Palabras que conteñen -oso, -ivo, ante e sufixos-able. 

 Temposverbais. 

 Regras de ortografía para escribir adxectivos en -ivo, -iva, -evo,- eva,-ev 

-ave. 

 Pedir e darinformación. 

 Comparacións emetáforas. 

UNIDADE 7: Por si las moscas 

 Aumnetativos ediminutivos. 

 Formas verbais simple ecompostas. 

 Regras de ortografía sobre o uso daj. 

 Búsqueda de información para unhaexposición. 

 Ahipérbole. 

UNIDADE 8: Ni sapos ni culebras 

 Palabrashomófonas. 

 Verbos irregulares como ter, ser eactuar. 

 Regras de ortografía na escrita verbosh. 

 texto eoresumo. 

 Xogos de palabras ealiteracións. 
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UNIDADE 9: ¿Quién dijo miedo? 

 Textos de distintos tipos con diferentes intenciónscomunicativas. 

 A estruturadunha entrevista. Palabrascompostas. 

 As clases de adxectivo. Regras de ortografía para escribir verbos cony. 

 Estilo directo e indirecto nuntexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3º TRIMESTRE 

UNIDADE 10: ¡Viva la diferencia! 

 Textos de diferentes tipos, con diferentes intenciónscomunicativas. 

 Os elementos da comunicación verbal e non verbal.Interxeccións. 

 Adverbios. 

 Regras de ortografía sobre o uso de comiñas eparénteses. 

 Os actos e escenas dun textoteatral. 

UNIDADE 11: Inventa el futuro 

 Textos de diferentes tipos, con diferentes intenciónscomunicativas. 

 Presentación ideas ligandoconectores. 

 Múltiples significados. Preposicións econxuncións. 

 Regras de ortografía sobre o uso da letrab. 

 As características docómic. 

UNIDADE 12: Abre bien los oídos 

 Textos de distintos tipos con diferentes intenciónscomunicativas. 

 debate. 

 Familias depalabras. 

 A diversidade lingüística enEspaña. 

 Regras de ortografía sobre o uso das letras s ex. 

 

 
SESIÓNS DE AXUSTE: Aproximadamente 6 sesións durante o curso 
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 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

clave. 

 Mínimos esixibles para unhaavaliación positiva. 

 Temporalización. 
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OBX CONTIDOS CRITERIOS ESTANDARES COMP 

BLOQUE 1 TÍTULO: PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

b 
g 
e 

B1.1 Planificación do proceso de 
resolución de problemas: análise e 
comprensión doenunciado. 
Estratexias e procedementospostos 
en práctica: facer un debuxo, 
unhatáboa, un esquema da 
situación, ensaio e erro razoado, 
operacións matemáticas 
axeitadas,etc. 
Resultados obtidos. 

B1.1. Expresar verbalmente de 
forma razoada o proceso 
seguido na resolución dun 
problema. 

MTB1 1.1. Comunica 
verbalmente de forma razoada 
o proceso seguido na 
resolución dun problema de 
matemáticas ou en contextos 
da realidade. 

CMCT 
CCL 

B1.2 Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, 
realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as 
soluciónsobtidas 

MTB1 2.1Reflexiona sobre o proceso 
de resolución de problemas:revisa as 
operacións utilizadas, as unidades 
dos resultados, comproba e 
interpreta as solucións no contexto 
da situación , busca outras formas de 
resolución, etc. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

MTB1 2.2 Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de 
razoamentona resolución de 
problemas. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

MTB1 2.3 Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas a resolver, 
contrastando a súa validez e 
valorando a súautilidade e eficacia. 

 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

MTB1 2.4 Identifica e interpreta 
datos e mensaxes de textos 
numéricos sinxelos da vida cotiá 
(facturas, folletos publicitarios, 
rebaixas...). 

 

CMCT 
CCL 
CAA 

b 
g 

B1.2 Proposta de 
pequenasinvestigacións en contextos 
numéricos, xeométricos e funcionais. 

B1.3 Profundar en problemas 
resoltospropoñendopequenasv
ariacións nos datos, outras 
preguntas, etc. 

MTB1 3.1 Profunda en problemas 
unha vez resoltos, analizando a 
coherencia da solución e buscando 
outras formas de resolvelos. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

MTB1 3.2 Formula novos problemas, 
a partir dunresolto: variando os 
datos, propoñendo novas preguntas, 
conectando coa realidade, buscando 
outros contextos, etc. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

b 
g 

B1.3 Acercamentoao método de 
traballo científico mediante o 
estudodalgunhas das súas 
características e a súa práctica en 
situaciónssinxelas. 

B1.4 Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá, 
axeitadosaoseu nivel, 
establecendoconexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados para a resolución de 
problemas. 

MTB1 4.1 Practica o método 
científico sendo ordenado, 
organizado e sistemático. 

CMCT 
CAA 

b 
g 

B1.4 Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

B1.5 Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes 
aotraballo matemático. 

MTB1 5.1 Desenvolve e amosa 
actitudes axeitadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada. 

CMCT 
CSC 
CSIEE 

b 
g 
i 

B1.5 Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter información, 
realizar cálculos numéricos, resolver 
problemas e presentar resultados. 
B1.6 Integración nastecnoloxías da 
información e a comunicación no 
proceso de aprendizaxe. 

B1.6 Utilizar os medios 
tecnolóxicos de modo habitual 
no proceso de aprendizaxe, 
buscando, analizando e 
seleccionando información 
relevante en internet ou en 
outrasfontes elaborando 
documentos propios, 
facendoexposicións e 
argumentacións 
dos mesmos. 

MTB1 6.1 Utiliza 
ferramentastecnolóxicas para a 
realización de cálculos numéricos, 
para aprender e resolver problemas 

CMCT 
CD 
CAA 

BLOQUE 2 TÍTULO: NÚMEROS 

b 
e 
g 
h 

B2.1 Números naturais, decimais e 

fraccións. 

B2.2 A numeración romana. 

B2.3 Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. Comparación de 

números. 

B2.4 Nome e grafía dos números de 

máis de seis cifras. 

B2.5 Equivalencias entre os elementos 

do Sistema de Numeración Decimal: 

B2.1 Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos 
apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, 
fraccións e decimais ata as 
centésimas). 

MTB2 1.1 Identifica os 
números romanos aplicando o 
coñecemento á comprensión 
de datacións. 

CMCT 
CCEC 
CCL 

MTB2 1.2 Le, escribe e ordena 
en textos numéricos e da vida 
cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as 
centésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de 

CMCT 
CAA 
CCL 
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 unidades, decenas, centenas, etc. 

B2.6 O Sistema de Numeración 

Decimal: valor posicional das cifras 

B2.7 O número decimal: décimas e 

centésimas. 

B2.8 Fraccións.Representación 

gráfica. 

B2.9Os números decimais: valor de 

posición. 

 posición de cada unha das súas 
cifras. 

 

b 
g 

B2.3 Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. Comparación de 

números. 

B2.5 Equivalencias entre os elementos 

do Sistema de Numeración Decimal: 

unidades, decenas, centenas, etc. 

B2.10 Os números decimais: valor de 

posición. 

B2.11 Descomposición e redondeo de 

números naturais e decimais 

B2.2 Interpretar diferentes tipos 
de números segundo o seu valor. 

MTB2 2.1 Descompón, compón e 
redondea números naturais e 
decimais, interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras. 

CMCT 
CAA 

b 
g 

B2.12 Operacións con números 
naturais: suma, resta, multiplicación e 
división. 
B2.13 Identificación e uso dos termos 
propios da división. 
B2.14 Propiedades das operacións e 
relacións entre elas utilizando 
números naturais. 
B2.15 Concepto de fracción como 
relación entre as partes o todo. 
B2.16 Operacións con fraccións. 
B2.17 Operacións con números 
decimais. 
B2.18 Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e división. 

B2.3 Operar cos números tendo 
en conta a 
xerarquíanasoperacións, 
aplicando as propiedades das 
mesmas, as estratexiaspersoais 
e os diferentes procedementos 
que se utilizan segundo a 
natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), 
usando o máis adecuado. 

MTB2 3.1Aplica as propiedades das 
operacións e as relacións entre elas. 

CMCT 
CAA 

   MTB2 3.2 Realiza sumas e restas de 
fracciónsco mesmo denominador na 
resolución de problemas 
contextualizados. 

CMCT 
CAA 

   MTB2 3.3 Realiza operacións con 
números decimaisna resolución de 
problemas contextualizados. 

CMCT 
CAA 

b 
g 
i 

B2.19 Estimación de resultados. 
B2.18 Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e división. 
B2.20 Automatización de algoritmos. 
B2.21 Descomposición de números 
naturaisatendendoao valor 
posicional das súas cifras. 
B2.22 Construción de series 
ascendentes e descendentes. 
B2.23 Descomposición de números 
decimaisatendendoao valor 
posicional das súas cifras. 
B2.24 Elaboración e uso de 
estratexias de cálculo mental. 
B2.25 Utilización da calculadora. 

B2.4 Coñecer, utilizar e 
automatizar algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación e 
división con distintos tipos de 
números, en comprobación de 
resultados en contextos de 
resolución de problemas e en 
situacións da vida cotiá. 

MTB2 4.1 Emprega e 
automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e división (de 
ata dúas cifras) con distintos 
tipos de números, en 
comprobación de resultados 
en contextos de resolución de 
problemas e en 
situaciónscotiás. 

CMCT 
CAA 

   MTB2 4.2 Constrúe series 
numéricas, ascendentes e 
descendentes, de cadencias 2, 10,100 
a partir calquera número e de 
cadencias 5, 25 e 50 a partirde 
múltiplos de 5, 25 e 50. 

CMCT 

   MTB2 4.3 Elabora eemprega 
estratexias de cálculomental. 

CMCT 
CAA 

   MTB2 4.5 Estima e redondea o 
resultado dun cálculo valorando a 
resposta. 

CMCT 
CAA 

   MTB2 4.6 Emprega a calculadora 
aplicando as regras dos 
eufuncionamento para investigar 
e 

CMCT 
CAA 
CD 
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   resolver problemas.  

b 
g 

B2.26 Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas. 
B2.27 Resolución de problemas da 
vida cotiá 

B2.5 Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá, 
adecuados aoseu nivel, 
establecendoconexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado paraa 
resolución deproblemas. 

MTB2 5.1 Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos 
contidostraballados, 
empregandoestratexias heurísticas, 
de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de 
exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións. 

CMCT 
CAA 

   MTB2 5.2 Reflexiona sobre o 
procedemento aplicado á resolución 
de problemas: revisando as 
operaciónsempregadas, as unidades 
dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no 
contexto, buscando outras formas de 
resolvelo. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

BLOQUE 3 TÍTULO: MEDIDA 

b 
e 
g 

B3.1 Elección da 
unidademáisaxeitada para a 
expresión dunha medida. 
B3. 2 Realización de medicións. 
B3.3Estimación de lonxitudes, 
capacidades e masas de obxectos e 
espazoscoñecidos; elección da 
unidade e dos instrumentos 
máisaxeitados para medir e 
expresarunha medida. 

B3.1 Escoller os instrumentos 
de medida máis pertinentes en 
cada caso, estimando a medida 
de magnitudes de lonxitude, 
capacidade, masa e tempo 
facendoprevisiónsrazoables. 

MTB3 1.1 Estima lonxitudes, 
capacidades e masas de 
obxectos e espazoscoñecidos; 
elixindo a unidade e os 
instrumentos máisaxeitados 
para medir e expresar unha 
medida, explicando de forma 
oral o proceso seguido e a 
estratexia utilizada. 

CMCT 
CCL 
CAA 

   MTB3 1.2 Mide con instrumentos, 
utilizando estratexias e unidades 
convencionais e non convencionais, 
elixindo a unidademáisaxeitada para 
a expresión dunha medida. 

CMCT 
CAA 

g B3. 4 Comparación e ordenación de 
medidas dunha mesma magnitude. 
B3.5 Desenvolvemento de estratexias 
para medir figuras de maneira exacta 
e aproximada. 
B3.6 Sumar e restar medidas de 
lonxitude, capacidade e masa. 

B3.2 Operar con diferentes 
medidas 

MTB3 2.1 Suma e resta 
medidas de lonxitude, 
capacidade e masa en forma 
simple dando o resultado 
naunidade determinada de 
antemán. 

CMCT 

   MTB3 2.2 Expresa en forma simple a 
medición da lonxitude, capacidadeou 
masa dada en forma complexa e 
viceversa. 

CMCT 

   MTB3 2.3 Compara e ordena 
medidas dunha mesma magnitude. 

CMCT 

b 
g 

B3. 7 Unidades de medida do tempo e 
as súas relación. 
B3. 8 Equivalencias e 
transformacións entre horas, minutos 
e segundos. 
B3. 9 Lectura en reloxosanalóxicos e 
dixitais. 
B3. 10 Cálculos con medidas 
temporais. 

B3.3 Coñecer as unidades de 
medida do tempo e as súas 
relación, utilizándoas para 
resolver problemas da vida 
diaria. 

MTB3 3.1 Resolve problemas da vida 
diaria utilizando as medidas 
temporais e as súasrelacións. 

CMCT 
CAA 

b 
g 

B3. 11 O sistema monetario da Unión 
Europea. Unidade principal: o euro. 
Valor das diferentes moedas e 
billetes. 
B3. 12 Múltiplos e submúltiplos do 
euros. 
B3. 13 Equivalencias entre moedas e 
billetes. 

B3.4 Coñecer o valor e as 
equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

MTB3 4.1 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 situación reais como 
figuradas. 

CMCT 
CAA 
CSC 

BLOQUE 4 TÍTULO: XEOMETRÍA 

b 
g 

 

i 

B4. 1 Formas planas e espaciais: 
figuras planas: elementos, relación e 
clasificación. 
B4. 2 Clasificación de triángulos 
atendendoaosseus lados e aosseus 
ángulos. 

B4. 1 Coñecer as figuras planas; 
cadrado, rectángulo, romboide, 
triángulo, trapecio e rombo. 

MTB4 1.1 Clasifica triángulos 
atendendoaosseus lados e aosseus 
ángulos, identificando as relacións 
entre os seus lados e entre ángulos. 

CMCT 
CAA 

   MTB4 1.2 Utiliza instrumentos de CMCT 
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   debuxo e ferramentastecnolóxicas 

para a construcción e exploración de 
formas xeométricas. 

CD 

b 
g 

B4. 3 Clasificación de cuadriláteros 
atendendoao paralelismo dos seus 
lados. Clasificación dos 
paralelepípedos. 
B4. 4 A circunferencia e o círculo. 
Elementos básicos: centro, radio e 
diámetro. 

B4. 2 Utilizar as propiedades 
das figuras planas para resolver 
problemas. 

MTB4 2.1 Clasifica cuadriláteros 
atendendoao paralelismo dos seus 
lados. 

CMCT 
CAA 

   MTB4 2.2 Identifica e diferencia os 
elementos básicos da circunferencia 
e círculo: centro, radio e diámetro. 

CMCT 
CAA 

b 
g 

B4. 5 Identificación e denominación 
de polígonos atendendoao número de 
lados. 
B4. 6 Corposxeométricos: elementos, 
relación e clasificación. 
B4. 7 Poliedros. Elementos básicos: 
vértices, caras e aristas. Tipos de 
poliedros. 
B4. 8 Corpos redondos: cono, cilindro 
e esfera. 
B4. 9 Regularidades e simetrías: 
recoñecemento de regularidades. 

B4. 3 Coñecer as características 
e aplicalas para clasificar: 
poliedros, prismas, pirámides, 
corpos redondos: cono, cilindro 
e esfera e os seus elementos 
básicos. 

MTB4 3.1 Identifica e nomea 
polígonos atendendoao 
número de lados. 

CMCT 
CAA 

   MTB4 3.2 Recoñece e identifica 
poliedros, prismas, pirámides 
e os seus elementosbásicos: 
vértices, caras e aristas. 

CMCT 
CAA 

   MTB4 3.3 Recoñece e identifica 
corpos redondos: cono, 
cilindro e esfera e os seus 
elementos básicos. 

CMCT 
CAA 

b 
g 
h 

B4. 10 Interpretación de 
representaciónsespaciais en 
situacións da vida cotiá. 

B4. 4 Interpretar 
representaciónsespaciais 
realizadas a partir de sistemas 
de referencia e de 
obxectosousituacións 
familiares. 

MTB4 4.1 Representa a escola, o 
barrio ou o pobo mediante un plano 
ou esbozo. 

CMCT 
CAA 
CSC 

b 
g 

B4. 11 Resolución de problemas de 
xeometría relacionados coa vida cotiá. 

B4. 5 Identificar, resolver 
problemas da vida 
cotiáaxeitadosaoseu nivel, 
establecendoconexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado paraa 
resolución deproblemas. 

MTB4 5.1 Resolve problemas 
xeométricos que impliquen dominio 
dos contidostraballados, utilizando 
estratexias heurísticas de 
razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de 
exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, 
argumentando, e tomando decisión. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

   MTB4 5.2 Reflexiona sobre o proceso 
de resolución de problemas: 
revisando as operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as 
solucións no contexto, 
propoñendooutras formas de 
resolvelo. 

CMCT 
CAA 

BLOQUE 5 TÍTULO: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

b 
g 

B5. 1 Recollida e clasificación de 
datos cualitativos ecuantitativos. 

B5. 1 Recoller e rexistrarunha 
información cuantificable, 
utilizando algúns recursos 
sinxelos de representación 
gráfica: táboas de datos, bloques 
de barras, diagramas lineais,… 
comunicando a información. 

MTB5 1.1 Identifica datos 
cualitativos e cuantitativos en 
situacións familiares. 

CMCT 
CAA 

b 
g 

B5. 2 Análise crítico das informacións 
que se presentan mediante gráficas 
estatísticas. 

B5. 2 
Facerestimaciónsbaseadasna 
experiencia sobre o resultado 
(posible, imposible, seguro, 
máisou menos probable) de 
situaciónssinxelasnas que 
interveña o azare 
comprobar ditoresultado. 

MTB5 2.1 Realiza análise crítica e 
argumentada sobre as informacións 
que se presentan mediante gráficas 
estatísticas. 

CMCT 
CAA 
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 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA REFERIDOS AOS ESTÁNDARES 

DEAPRENDIZAXE 

Consideramos minimosesixibles para unhaavaliación positiva os estandares de aprendizaxe que fan 

referencia aos relacionados anteriormente para cada bloque: 

BLOQUE 1: MTB 1.1.1 

BLOQUE 2: MTB 2.1.1 – MTB 2.1.2 – MTB 2.5.1 

BLOQUE 3: MTB 3.2.1 – MTB 3.1.1 

BLOQUE 4: MTB 4.3.1 – MTB 4.3.2 – MTB 4.3.3 

 
 TEMPORALIZACIÓN PORCONTIDOS 

 
AREA MATEMÁTICAS CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas. 

B1.1. Planificación do proceso de resolución de 

problemas: análise e comprensión do 
enunciado.Estratexias e procedementospostos en 
práctica: facer un debuxo, unhatáboa, un esquema da 

situación, ensaio e erro razoado, operacións mate 
B1.2. Proposta de pequenasinvestigacións en 
contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais.máticasaxeitadas etc.  Resultados obtidos 
B1.3. Acercamentoao método de traballo científico 
mediante o estudodalgunhas das súas 

características e a súa práctica en situaciónssinxelas. 
B1.4. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes apropiadas e afrontar 

asdificultades propias do traballo científico. 
B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para obter información, realizar 

cálculos numéricos, resolver problemase presentar 
resultados. 
B1.6. Integración nastecnoloxías da información e 

a comunicación no proceso de aprendizaxe 

AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

BLOQUE 2: Números.  

B2.1. Números naturais, decimais e fraccións. 
B2.2. A numeración romana. 
B2.3. Orde numérica. Utilización dos números 

ordinais. Comparación de números. 
B2.4. Nome e grafía dos números de máis de seis 
cifras. 

B2.5. Equivalencias entre os elementos do sistema 
de numeración decimal: unidades, decenas, 
centenas etc. 
B2.11. Operacións con números naturais: suma, 

resta, multiplicación e división. 
B2.12. Identificación e uso dos termos propios da 
división. 

B2.13. Propiedades das operacións e relacións 
entreeles. 

B2.10. Descomposición e redondeo de números 
naturais e decimaiselas utilizando números naturais. 
B2.18. Estimación de resultados. 
B2.19. Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división. 
B2.20. Automatización de algoritmos. 

B2.21. Descomposición de números 
naturaisatendendoao valor posicional das súas cifras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE 
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 B2.22. Construción de series ascendentes e 

descendentes. 
B2.24. Elaboración e uso de estratexias de cálculo 

mental. 
B2.25. Utilización da calculadora. 
B2.26. Comprobación de resultados mediante 

estratexias aritméticas. 
B2.27. Resolución de problemas da vida cotiá. 
valor posicional das cifras. 

B2.7. O número decimal: décimas e centésimas. 
B2.6. O sistema de numeración decimal valor 
posicional das cifras. 

B2.7. O número decimal: décimas e centésimas. 
B2.10. Descomposición e redondeo de números 
naturais e decimais. 

B2.14. Concepto de fracción como relación entre as 
partes o todo. 
B2.15. Operacións con fraccións. 

B2.18. Estimación de resultados. 
B2.19. Utilización dos algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división. 

B2.20. Automatización de algoritmos. 
B2.16. Operacións con números decimais 
B2.17. Utilización dos algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división. 
B2.23. Descomposición de números 
decimaisatendendoao valor posicional das súas 

cifras. 
B2.24. Elaboración e uso de estratexias de cálculo 
mental. 

B2.25. Utilización da calculadora. 
B2.26. Comprobación de resultados mediante 
estratexias aritméticas. 
B2.27. Resolución de problemas da vida cotiá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE 

BLOQUE 3: Medida.  

B3.1. Elección da unidademáisaxeitada para a 
expresión dunha medida. 

B3.2. Realización de medicións. 
B3.3. Estimación de lonxitudes, capacidades e 
masas de obxectos e espazoscoñecidos; elección 

da unidade e dos instrumentos máisaxeitados para 
medir e expresar unha medida 
B3.4. Comparación e ordenación de medidas dunha 

mesma magnitude. 
B3.5. Desenvolvemento de estratexias para medir 
figuras de maneira exacta e aproximada. 

B3.6. Sumar e restar medidas de lonxitude, 
capacidade e masa. 

B3.7. Unidades de medida do tempo e as súas 
relación. 
B3.8. Equivalencias e transformacións entre horas, 
minutos e segundos. 

B3.9. Lectura en reloxosanalóxicos e dixitais. 
B3.10. Cálculos con medidas temporais. 
B3.11. O sistema monetario da Unión Europea. 

Unidade principal: o euro. Valor das diferentes 
moedas e billetes. 
B3.12. Múltiplos e submúltiplos do euros. 

B3.13. Equivalencias entre moedas e billetes. 

 
2º TRIMESTRE 

BLOQUE 4: Xeometría.  

B4.1. Formas planas e espaciais: figuras planas: 
elementos, relación e clasificación. 

B4.2. Clasificación de triángulos atendendo os seus 
lados e os seus ángulos. 

B4.3. Clasificación de cuadriláteros atendendo o 
paralelismo dos seus lados. Clasificación dos 
paralelepípedos. 
B4.4. A circunferencia e o círculo. Elementos básicos: 

centro, raio e diámetro. 
B4.5. Identificación e denominación de polígono 
atendendo o número de lados. 

B4.6. Corposxeométricos: elementos, relación e 
clasificación. 
B4.7. Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras e 

arestas. Tipos depoliedros. 

B4.8. Corpos redondos: cono, cilindro e esfera. B4.9. 
Regularidades e simetrías: recoñecementode 

 

 
3º TRIMESTRE 
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 regularidades 

B4.10. Interpretación de representaciónsespaciais 
en situacións da vida cotiá. 
B4.11. Resolución de problemas de xeometría 

relacionados coa vida cotiá. 

 

BLOQUE 5: Estadística e probalidade.  

B5.1. Recollida e clasificación de datos cualitativos e 
cuantitativos. 

B5.2. Análise crítica das informacións que se 
presentan mediante gráficas estatísticas. 

B5.2. Análise crítica das informacións que se 
presentan mediante gráficas estatísticas 

AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN PORUNIDADES 
 

 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Avaliación Inicial-Repaso 1º 
 
 
 
 

1º TRIMESTRE 

1.Os números. Sumas e restas. 

- Númerosnaturais. 

- Ortografía de nomes e números de ata setecifras. 

- O sistema decimal: valor posicional dosnúmeros. 

- Algoritmos de automatización para adicióne 

subtracción. 

- Propiedades conmutativa easociativa. 

Números romanos. 

 
 

2º TRIMESTRE 

2. Multiplicar. 

- Multiplicación dunoumáisdíxitos. 

- A multiplicación por unidade seguidaceros. 

- Conmutativa, asociativa e propiedadedistributiva. 

Potencia como un produto de factoresiguais. 

- Cuadrados ecubos. 

- Pontecias base10. 

- Descomposiciónpolinómica. 

 
 
 

3º TRIMESTRE 

3. Dividir. 

- División de números naturais por medio de números dundíxito. 

- Algoritmos de automatización. Múltiplos edivisores. 

- A obtención dos primeiros múltiplos dun númerodado. 

- Obtendo todos os divisores de calquera número inferior a100. 

- Primos ecompostos. 

4.Practicar a división. 

- O sistema de numeración decimal: valor posicional dascifras. 

- División con ceros nocociente. 

- División números naturais entre dous e trescifras. 

- Algoritmos de automatización. División por unidade seguidaceros. 
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5.Fraccións. 

- Númerofracionario. 

- Operacións confraccións. 

 

6.Os decimais. 

- O númerodecimal. 

- Números decimais: valor deposición. 

- Redondeando cifras decimais para o décimo, centésimo oumilésima 

máispróximo. 

- Relación entre a fracción eo númerodecimal. 

- Xestión de conxuntos de números de distintostipos. 

7.Operar con decimais. 

- Operacións con númerosdecimais. 

- Usando algoritmos estándar para suma, resta, multiplicación e divisiónde 

decimais. 

- Multiplicación e división pola unidade seguidaceros. 

- División con ceros nocociente. 

8. Diñeiro e tempo. 

- Moedas ebilletes. 

- Ordenar as partes dunproblema. 

- Multiplicar por25. 

- Tablas de datos. Gráficos de barras eliñas. 

9. Medir lonxitudes, capacidades e masas. 

- Unidades do sistemamétrico. 

- Lonxitude, capacidade,peso 

- Expresión dunha medida de lonxitude, capacidadeou demasa. 

- Distintos modos de expresarmedidas. 

- Engadir e restar medidas de lonxitude, capacidade, amasa. 

10. Rectas, ángulos e movementos. 

- O ángulo como unha medida dundesprazamentoou deapertura. 

- Medicióndosángulos.Solucióndeproblemasreferidoscomosituaciónsdavida real. 

- A situación no espazo, distancias, ángulos ecurvas. 

- Eixesdecoordenadascomoliñasdeviaxe:liñasrectasecurvas,liñas rectasque se 

cruzan e liñasparalelas. 
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11. Figuras planas. 

- As liñas e rutas: liñas rectas e curvas de intersección e liñasparalelas. 

- Formas planas: Identificación de figuras espaciaisna vidacotiá. 

- Descrición dos obxectosxeométricos básicos utilizandovocabulario. 

- Explotación de formas xeométricasbásicas. 

- Comparación e clasificación de formas xeométricas utilizandovarios 

criterios. 

- Unidades do sistemamétrico. 

- Lonxitude. Comparación de medidas de xestión delonxitude. 

- Adición e subtracción de lonxitudemedicións. 

 

12. Corposxeométricos. 

- Identificación de figuras espaciaisna vidacotiá. 

- As formas xeométricas: cubos, esferas, prismas, pirámides ecilindros. 

- Arestas ecaras. 

- Descrición dos obxectosxeométricos básicos utilizandovocabulario. 

- Construcióndefigurasxeométricasdoscorposxeométricosdundes

envolvemento. 

- Explotación de formas xeométricasbásicas. 

- Comparación e clasificación de formas xeométricas utilizando varioscriterios. 

 

 
SESIÓNS DE AXUSTE: Aproximadamente 6 sesións durante o curso 
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 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

clave. 

 Mínimos esixibles para unhaavaliación positiva. 

 Temporalización. 
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OBX CONTIDOS CRITERIOS ESTANDARES COMP 

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

b 
e 
g 
h 
i 

 

B1.1 Realización de proxectos, 
pequenasinvestigacións e 
presentación de resultados. 
B1.2 Interese por coidar a 
presentación dos traballos en soporte 
dixitaloupapel. 
 

B1.1 Realizar un proxecto para a 
obtención dunproduto como 
resultado dun problema 
plantexado, elaborando con 
autonomía documentación sobre 
o proceso e presentándoa en 
diferentes soportes. 

CNB1 1.1 Busca, selecciona e 
organiza a información 
importante, obtén conclusións e 
comunica o resultado de forma 
oral e escrita. 

CAA 
CCL 
CMCCT 
CSIEE 

CNB1 1.2 Presenta os traballos, 
en soporte dixitalou papel, de 
maneira ordenada, clara e limpa. 

CCL 
CMCCT 
CD 

CNB1 1.3 Manifesta autonomía 
na planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

b 
e 
g 
h 

B1.5 Iniciación á actividade científica. 
B1.2 Establecer conxecturas de 
sucesos ou problemas que 
ocorren no seu contorno por 
medio da observación, 
obtendounha información. 

CNB1 2.1 Establece conxecturas 
de sucesos ou problemas do seu 
contorno mediante a observación, 
obtendounha información 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

CNB1 2.2 Emprega 
adecuadamente o 
vocabulario que 
corresponde a cada un dos 
bloques de contidos. 

CMCCT 
CCL 

a 
b 
c 
k 
m 

B1.7 Técnicas traballo. Recursos e 
técnicas de traballo individual. 
B1.8 Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade. 

B1.3 Traballar de forma 
cooperativa, na medida do 
posible,apreciando o coidado 
pola seguridade propia e a dos 
seuscompañeiros/as, coidando 
as ferramentas efacendo un uso 
axeitado dos materiais. 

CNB1 3.1 Utiliza estratexias para 
traballar de forma individual e en 
equipo (na medida do 
posible)amosando habilidades 
para a resolución pacífica de 
conflitos. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

BLOQUE 2: O SER HUMANO E A SAÚDE 

e 
h 
k 

B2.1 O corpo humano e o 
seufuncionamento. 
B2.2 As funciónsvitais. 
Importancia dos sentidos en relación 
co medio. Descrición do seu papel e 
formas para o seucoidado habitual. 
B2.3 Recoñecemento dos cambios 
físicos e persoaisnas diferentes etapas 
da vida das persoas. 

B2.1 Coñecer a morfoloxía 
externa do propio corpo e os 
órganos máis importantes para o 
seufuncionamento. 

CNB2 1.1 Coñece os 
principais órganos vitais e 
entende a súa importancia 
no funcionamento do 
organismo. 

CMCCT 

CNB2 1.2 Describe a importancia 
dos sentidos para a relación co 
medio e as formas de coidado dos 
mesmos. 

CMCCT 
CCL 

a 
b 
c 
d 
h 
k 
m 

B2.4 Saúde e enfermidade. 
B2.5 Hábitos saudables: alimentación, 
hixiene, exercicio físico, descanso. 
B2.6 Actitude crítica ante prácticas e 
mensaxes que non favorecen o 
correcto desenvolvemento da saúde. 
B2.7 Factores que producen as 
enfermidadesmáishabituais: caries, 
obesidade, gripe, catarros... 
B2.8 Coñecemento de si mesmo e dos 
demais: emocións e sentimentos 
propios e alleos. Valoración das súas 
habilidades personais. 

 

B2.9 A relación cos demais. Toma de 
decisións. 
B2.10 A igualdade entre homes e 
mulleres. 

B2.2 Identificar e explicar as 
consecuencias para a saúde e o 
desenvolvementopersoal de 
determinados hábitos de 
alimentación, hixiene, exercicio 
físico e descanso. 

CNB2 2.1 Identifica e adopta 
hábitos de hixiene, de descanso e 
de alimentación san e diferenza 
prácticas e mensaxes que son 
contraproducentes para a saúde. 

CMCCT 
CSC 

CNB2 2.2 Identifica e valora as 
súas habilidades persoais. 

CSC 
CSIEE 

CNB2 2.3 Recoñecealgúns 
factores que producen as 
enfermidadesmáishabituais 
(caries, catarros, gripe, 
obesidade). 

CMCCT 

e 
h 

B2.11 Clasificación dos alimentos en 
función dos nutrientes principais. 
B2.12 Identificación de sistemas de 
conservación alimentaria. 
B2.13 Pirámide alimentaria. 
B2.14 Análise de dietas equilibradas. 

B2.3 Deseñar un menú 
equilibrado para a súaidade. 

CNB2 3.1 Clasifica 
alimentos en función dos 
nutrientes principais. 

CMCCT 

CNB2 3.1 Identifica sistemas de 
conservación alimentaria. 

CMCCT 

CNB2 3.3 Analiza dietas e 
diferenza entre dieta equilibrada e 
non equilibrada. 

CMCCT 



Ceip Wenceslao Fernández Flórez PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 2020-2021 

 

 

 
BLOQUE 3: OS SERES VIVOS 

b 
h 
e 
l 
i 

B3.1 Diferenza entre seres vivos e 
inertes. 
B3.2 Identificación de animais e de 
plantas como seres vivos. 
B3.3 Identificación e clasificación de 
rochas a partir de características 
observables. 
B3.4 Clasificación de animais 
vertebrados e invertebrados a partir 
de características observables. 
B3.5 Clasificación das plantas (herbas, 
arbustos e árbores) a partir de 
características observables. 
B3.6 Utilización guiada de claves e de 
guías de animais e plantas para a 
clasificación e identificación dalgunhas 
especies existentes en Galicia. 
B3.7 Identificación de cambios 
observables que se producen nos seres 
no contorno. 
B3.8 Valoración da biodiversidade, 
interese pola súa conservación 

B3.1 Identificar e clasificar, con 
criterios científicos, animais, 
plantas e rochas do seu contorno 
próximo, recoñecendo as súas 
características principais, 
buscando información en fontes 
variadas. 

CNB3 1.1 Observa, 
identifica e recoñece as 
características básicas e 
clasifica animais 
vertebrados e 
invertebrados do seu 
contorno, con criterio 
científico. 

CMCCT 

CNB3 1.2 Observa, 
identifica e recoñece as 
características básicas e 
clasifica plantas do seu 
contorno, con criterio 
científico. 

CMCCT 

CNB3 1.3 Utiliza claves e guías 
para a clasificación científica de 
animais, plantas. 

CMCCT 
CAA 

CNB3 1.4 Observa e identifica 
diferentes hábitats dos seres vivos 
e explica algunhas formas para 
conservalos. 

CMCCT 
CCL 

a 
b 
c 
e 
h 
i 
j 
l 
m 

B3.9 Planificación, observación e 
comparación das diversas maneiras en 
que os seres vivos realizan as 
funciónsvitais utilizando instrumentos 
apropiados e medios audiovisuais e 
tecnolóxicos da maneiramáis precisa e 
rigorosa posible. Comunicación dos 
resultados, empregando distintos 
soportes textuais. 

B3.2 Planificar, observar e 
comparar, empregando os 
instrumentos e material 
necesarios e rexistrar de forma 
cooperativa, contrastando os 
rexistros propios e os dos 
compañeiros con información 
doutrasfontes, algún proceso 
asociado ao ciclo vital dun ser 
vivo. Comunicar de xeito oral e 
escrito os resultados, 
empregando soportes textuais 
variados. 

CNB3 2.1 Coñece as funcións de 
relación, reprodución e 
alimentación. 

CMCCT 

CNB3 2.2 Planifica, observa, 
compara, rexistra e comunica, 
empregando soportes textuais 
variados, os resultados da 
observación do ciclo vital 
previamente planificado. 

CMCCT 
CCL 
CSIEE 
CD 

BLOQUE 4 : MATERIA E ENERXÍA 

a 
b 
c 
e 
h 

B4.1 O sol e a auga como fontes de 
enerxía. 
B4.2 Características e propiedades do 
aire e actuacións necesarias para 
evitar a súa contaminación. 
B4.3 Valoración da importancia da boa 
calidade da auga e do aire para a 
nosasaúde e o mantemento da vida. 
B4.4 Intervención da enerxíana vida 
cotiá. 
B4.5 Uso responsable dos recursos 
naturais do planeta. Aforro enerxético. 
B4.6 A produción de residuos, a 
contaminación e o impacto ambiental. 
B4.7 Desenvolvemento de actitudes 
individuais e colectivas fronte a 
determinados problemas 
mediombientais. 

B4.1 Identificar, a partir de 
exemplos da vida cotiá, usos dos 
recursos naturais e 
consecuencias dun uso 
inadecuado facendofincapé no 
aforro enerxético e no impacto 
medioambiental. 

CNB4 1.1 Identifica a 
intervención da enerxía nos 
cambios da vida cotiá. 

CMCCT 
CSC 

CNB4 1.2 Explica algunhas 
características e propiedades do 
aire e as actuacións necesarias 
para evitar a súa contaminación. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

CNB4 1.3 Identifica as prácticas 
que producen residuos, 
contaminan e producen impacto 
medioambiental nasúa contorna. 

CMCCT 
CSC 

b 
e 
g 
h 

B4.8 Realización de experiencias 
sinxelas sobre o comportamento dos 
corpos (lupas, espellos, auga, prismas) 
diante da luz. 
B4.9 Identificación de forzascoñecidas 
que fan que os obxectos se movanou 
deformen. 

B4.2 Realizar experiencias 
sinxelas e 
pequenasinvestigacións para 
recoñecer os cambios de 
certoscorposdiante da luz e os 
efectos de forzascoñecidas no 
movemento dos 
corpos. 

CNB4 2.1 Investiga e explica o 
comportamento de 
certoscorposdiante da luz. 

CMCCT 
CCL 

CNB4 2.2 Identifica 
forzascoñecidas que fan que os 
obxectos se movanou se 
deformen. 

CMCCT 

B 
e 
g 
h 

B4.10 Realización de experiencias con 
mesturas. 
B4.11 Identificación de compoñentes e 
preparación dunha mestura. 
B4.12 Procedementos de separación. 

B4.3 Realizar experiencias con 
mesturas sinxelas de sustancias 
relacionadas coa vida doméstica 
e do contorno, aportando 
conclusións sobre os resultados. 

CNB4 3.1 Compara densidades 
de diferentes sustancias con 
respecto áauga. 

CMCCT 

CNB4 3.2 Identifica algunhas 
mesturas de uso doméstico. 

CMCCT 

CNB4 3.3 Separa compoñentes 
dalgunhas mesturas de uso cotiá. 

CMCCT 

BLOQUE 5 : A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

a 
b 
e 

B5.1 Identificación da enerxía que fai 
funcionar as máquinas de uso cotián e 
doméstico e algúns operadores 

B5.1 Manipular e observar o 
funcionamento de aparellos e 
máquinas sinxelas simples e as 

CNB5 1.1 Manipula e 
identifica algunhas 
máquinas e aparellos 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 
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h mecánicos (eixe, roda, polea, plano 

inclinado, engrenaxe, freo, panca, 
manivela, etc) 
B5.2 Importancia da ciencia e da 
tecnoloxía para mellorar as condicións 
de vida e de traballo. 

complexas máishabituais e o seu 
uso na vida cotiá. 

sinxelos e habituaisna vida 
cotiá, analizando o seu 
funcionamento. 

 

CNB5 1.2 Identifica e explica a 
enerxía que empregan as 
máquinas de uso habitual na vida 
cotiá. 

CMCCT 
CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
j 
m 

B5.3 Planificación e realización 
dalgúnobxectoou máquina de 
construciónsinxela. 
B5.4 Manexo de ferramentas, 
aparellos e máquinas de uso 
doméstico, superando estereotipos 
sexistas. 
B5.5 Prevención de riscos no emprego 
de máquinas de uso cotiá. 

B5.2 Planificar e realizar a 
construción de forma 
cooperativa dalgúnobxectoou 
máquina sinxela para a 
resolución dun problema 
plantexado, presentando os 
resultados en diferentes 
soportes. 

CNB5 2.1 Identifica e describe 
oficios en función dos materiais, 
ferramentas e máquinas que 
empregan. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

CNB5 2.2 Aplica os 
coñecementosao deseño e 
construcióndalgúnobxectooua
parellosinxelo, 
empregandooperacións 
matemáticas no cálculo previo, 
así como as 
tecnolóxicas: unir, cortar, pegar... 

CMCCT 
CAA 
CCEC 
CD 
CSIEE 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA REFERIDOS AOS ESTÁNDARES 

DEAPRENDIZAXE 

Consideramos minimosesixibles para unhaavaliación positiva os estándares de aprendizaxe que fan 

referencia aos relacionados anteriormente para cada bloque: 

BLOQUE 1: CNB 1.2.2 

BLOQUE 2: CNB 2.1.1 – CNB2.3.1 

BLOQUE 3: CNB 3.1.1 – CNB3.1.2 

BLOQUE 4: CNB4.1.1 

BLOQUE 5: CNB5.1.1 
 

 TEMPORALIZACIÓN PORCONTIDOS 
 

AREA CIENCIAS DA NATUREZA CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: Iniciación a actividade científica. 
B1.1. Realización de proxectos,
 pequenasinvestigacións e presentación 
deresultados. 
B1.2. Interese por coidar a presentación dos 

traballos en soporte dixitaloupapel. 
B1.3. Uso das TIC de xeito cada vez máis autónomo 
para a busca de información e para a súa 

comunicación, empregando a nivel básico o 
tratamento de textos (titulación, formato, arquivo e 
recuperación dun texto, cambios, substitucións e 

impresión). 
B1.4. Seguimentodunha secuencia dada para 
atoparunha información en internet e noutros 

soportes. 
B1.5. Iniciación á actividade científica. 
B1.6. O traballo cooperativo. 

B1.7. Técnicas traballo. Recursos e técnicas de 
traballoindividual. 
B1.8. Hábitos de traballo, esforzo e 

responsabilidade. 

AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

BLOQUE 2: O ser humano e a saúde. B2.1. O corpo humano e o seufuncionamento. 
B2.2. As funciónsvitais. Importancia dos sentidos en 
relación co medio. Descrición do seu papel e formas 
para o seucoidado habitual. 

B2.3. Recoñecemento dos cambios físicos e 
persoaisnas diferentes etapas da vida das persoas. 
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 B2.4. Saúde e enfermidade. 

B2.5. Hábitos saudables: alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso. 
B2.6. Actitude crítica ante prácticas e mensaxes que 

non favorecen o correcto desenvolvemento da saúde. 
B2.7. Factores que producen as 
enfermidadesmáishabituais: carie, obesidade, gripe, 

catarros... 
B2.8. Coñecemento de si mesmo/a e dos e das 
demais: emocións e sentimentos propios e alleos. 

Valoración das súas habilidades persoais. 
B2.9. A relación cos demais. Toma de decisións. 
B2.10. A igualdade entre homes e mulleres. 

B2.11. Clasificación dos alimentos en función dos 
nutrientes principais. 
B2.12. Identificación de sistemas de conservación 

alimentaria 
B2.13. Pirámide alimentaria. 
B2.14. Análise de dietas equilibradas. 

 
2º TRIMESTRE 

BLOQUE 3: Os seres vivos. B3.1. Diferenza entre seres vivos e inertes. 
B3.2. Identificación de animais e de plantas como se 
res vivos. 

B3.3. Identificación e clasificación de rochas a partir 
de características observables. 

B3.4. Clasificación de animais vertebrados e 
invertebrados a partir de características observables. 
B3.5 Clasificación das plantas (herbas, arbustos e 
árbores) a partir de características observables. 

B3.6 Utilización guiada de claves e de guías de 
animais e plantas para a clasificación e  identificación 
dalgunhas especies existentes en Galicia. 

B3.7. Identificación de cambios observables que se 
producen nos seres no contorno. 
B3.8. Valoración da biodiversidade e interese pola 

súa conservación. 
B3.9. Planificación, observación e comparación das 
diversas maneiras en que os seres vivos realizan as 

funciónsvitais utilizando instrumentos apropiados e 
medios audiovisuais e tecnolóxicos da maneiramáis 
precisa e rigorosa posible. Comunicación dos 

resultados, empregando distintos soportes textuais 

 
1º TRIMESTRE 

BLOQUE 4: Materia e enerxía.  

B4.1. O sol e a auga como fontes de enerxía. 

B4.2. Características e propiedades do aire e 
actuacións necesarias para evitar a súa 
contaminación. 
B4.3 Valoración da importancia da boa calidade da 

auga e do aire para a nosasaúde e o mantemento da 
vida. 
B4.4. Intervención da enerxíana vida cotiá. 

B4.5. Uso responsable dos recursos naturais do 
planeta. Aforro enerxético. 
B4.6. A produción de residuos, a contaminación e o 

impacto ambiental. 
B4.7. Desenvolvemento de actitudes individuais e 
colectivas fronte a determinados problemas 

mediombientais. 
B4.8. Realización de experiencias sinxelas sobre o 
comportamento dos corpos (lupas,espellos, auga e 

prismas) diante da luz. 
B4.9. Identificación de forzascoñecidas que fan que 
os obxectos se movanou deformen. 

B4.10. Realización de experiencias con mesturas. 
B4.11. Identificación de compoñentes e preparación 
dunha mestura. 

B4.12. Procedementos de separación 

 

 
3º TRIMESTRE 

BLOQUE 5: A tecnoloxía, obxectos e máquinas. B5.1. Identificación da enerxía que fai funcionar as 
máquinas de uso cotián e doméstico e algúns 
operadores mecánicos (eixe, roda, polea, plano 

inclinado, engrenaxe, freo, panca, manivela etc.). 
B5.2. Importancia da ciencia e da tecnoloxía para 
mellorar as condicións de vida e de traballo. 

 
3º TRIMESTRE 
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 B5.3. Planificación e realización dalgúnobxectoou 

máquina de construciónsinxela. 
B5.4. Manexo de ferramentas, aparellos e máquinas 

de uso doméstico, superando estereotipos sexistas. 
B5.5 Prevención de riscos no emprego de máquinas 
de uso cotián. 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES 
 
 
 

 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADE 1: As plantas, uns seres vivos esenciais 

 A materia inerte e os seresvivos. 

 Os cinco reinos. O reino das plantas:características. 

 Clasificación dasplantas. 

 A nutrición das plantas. Afotosíntese. 

 A reprodución dasplantas. 

 

 
1º TRIMESTRE 

UNIDADE 2:Moitos reinos comparten o medio 

 O reino dos animais:características. 

 Vertebrados e invertebrados. Clasificación deinvertebrados. 

 Os vertebrados. Clasificación. Os outrosreinos. 

 Osseresvivoseomedio:conceptodeecosistemaElementos.Equilibrioec 

 Os seres vivos e o medio. Relacións alimentarias e outrasrelacións. 

UNIDADE 3: A relación e a saúde 

 A Función de Relación e os sentidos. Os órganos dossentidos. 

 Aparatolocomotor. 

 A función de relación e asaúde. 

 Recoñecemento de emocións esentimentos. 

2º TRIMESTRE 

UNIDADE 4: a nutrición e a saúde 

 A función de nutrición. Aparatos queinterveñen. 

 aparato dixestivo. Adixestión. 

 Outros aparatos que interveñennanutrición. 

 A nutrición e a saúde. Osnutrientes. 

 Prácticas saudables relacionadas coanutrición. 

UNIDADE 5: A materia e as máquinas 

 A materia e as súaspropiedades. 

 Substancias puras emesturas. 

 Os cambios namateria. 

 As máquinas. Apanca. 

 

 
3º TRIMESTRE 
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UNIDADE 6: A enerxía 

 A enerxía. Formas e fontes deenerxía. 

 A calor .Efectos da calor sobre oscorpos. 

 A luz. Características. Propiedades daluz. 

 son. 

 Aelectricidade. 

 

SESIÓNS DE AXUSTE: Aproximadamente 6 sesións durante o curso 
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 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

clave. 

 Mínimos esixibles para unhaavaliación positiva. 

 Temporalización. 
 
 
 
 

OBX CONTIDOS CRITERIOS ESTANDARES COMP 
BLOQUE 1 CONTIDOS COMÚNS 

A 
B 
D 
E 
H 
I 

B1.1 Iniciación aocoñecemento científico, 

toma de conciencia das súas fases e a súa 

aplicación nas Ciencias Sociais. 

 
Propostade traballoque xurdadun problema, 

acontecementoouinquedanzae que supoña un 

proceso de investigación e acción que garanta 

participación activa do alumnado e facilite o 

proceso de autorregulación de aprendizaxes. 

B1. 1 Realizar un traballo de 
investigación que supoña a 
busca, selección e 
organización de información 
sobre fenómenos previamente 
delimitados, a realización 
dunproduto, a documentación 
do proceso e a comunicación 
do resultados. 

CSB1 1.1 Busca información 
(empregando as TIC e 
outrasfontes directas e 
indirectas), selecciona a 
información relevante, a 
organiza, analiza, obtén 
conclusiónssinxelas e as 
comunica oralmente e/ou por 
escrito. 

CAA 
CD 
CMCCT 
CCL 

CSB1 1.2 Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas, ten iniciativa na 
toma de decisións e asume 
responsabilidades. 

CSIEE 
CAA 

B1.2 Busca e selección de información 

empregandoas TIC e outrasfontes(directas e 

indirectas), organización, análise, 

documentación do proceso (mediante uso do 

cartafois) e comunicación das conclusións. 

CSB1 1.3 Realiza as tarefas 
encomendadas e presenta os 
traballos de maneira ordenada, 
clara e limpa. 

CAA 
CCL 
CMCCT 

B1.3 Planificación e xestión de proxectosco 

fin de acadarobxectivos. Iniciativa 

emprendedora. 

A 
B 
C 
D 

B1.4 Empregode técnicas de estudoindividual 

e de estratexiasde traballocooperativo. 

Valoración do esforzo e coidadodo material. 

B1. 2 Empregarestratexias de 
traballo cooperativo, adoitar 
un comportamento de 
respecto e tolerancia ante as 
diferentes ideas e 
achegasalleas nos diálogos e 
debates, valorando o esforzo 
e amosando actitudes de 
cooperación, participación e 
respecto cara aosdemáis. 

CSB1 2.1 Participa en actividades 
individuais e de grupo, e 
empregaestratexias de traballo 
cooperativo valorando o esforzo e 
o coidado do material. 

CSC 
CAA 

B1.5 Participación activa e construtivana 

vida social, uso das normas de convivencia 

CSB1 2.2 Adoita un 
comportamento responsable, 
construtivo e solidario 
respectando diferentes ideas e 
achegas nos debates, recoñecendo 
a cooperación e o diálogo como 
principios básicos do 
funcionamento democrático. 

CSC 
CAA 

B1.6 A cooperación e o diálogo como valores 

democráticos e recursos básicos na 

resolución pacífica de conflitos. 

B 
E 
H 
I 

B1.7 Utilización da terminoloxía propia da 
área. 
Elaboración dun glosario da área. 

B1.3 Coñecer e utilizar as 
palabras claves e conceptos 
necesarios para ser capaz de 
ler, escribir e falar sobre 
Ciencias sociais, así como 

CSB1 3.1 Emprega de 
maneiraaxeitada o 
vocabulario adquirido para 
para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre 

CCL 
CAA 
CMCCT 
CSC 
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  comprender diferentes 

linguaxesrecollidos en textos 
de carácter social, 
xeográficoou histórico. 

Ciencias sociais.  

B1.8 Fomento de Técnicas de animación á 
lectura de textos de divulgación das Ciencias 
Sociais (de carácter social, xeográfico e 
histórico). Prensa escrita e dixital. 

CCB1 3.2 Expón oralmente de 
forma clara e ordenada, contidos 
relacionados coa área, que 
manifestan a comprensión de 
textos orais e /ou escritos de 
carácter xeográfico, social e 
histórico. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CAA 

B1.9 Utilización e lectura de diferentes 
linguaxestextuais e gráficos. 

CSB1 3.3 Analiza informacións 
relacionadas coa área e 
manexaimaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as 
tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

CCL  
CD 
CMCCT 
CSC 

BLOQUE 2 O MUNDO QUE NOS RODEA 

H 
E 

B2.1 A litosfera: placas tectónicas. Os 
volcáns, os terremotos e as súas 
consecuencias. 

B2.1 Coñecer a formación da 
litosfera e a dinámica de 
placas tectónicas e as súas 
consecuencias 

CSB2. 1.1 Coñece e define a 
formación da litosfera e a 
dinámica de placas 
tectónicas e as súas 
consecuencias. 

CMCCT 
CAA 
CCL 

H 
E 
G 
I 

B2.2 Formas de representación da Terra: 
planos, mapas, planisferios e globos 
terráqueos. 

B2.2 Explicar as distintas 
formas de representar a 
superficie terrestre. 

CSB2. 2.1 Explica as distintas 
formas de representación da 
Terra, planos, mapas, planisferios 
e globos terráqueos identificando 
polos, eixe e hemisferios. 

CMCCT 
CCL 
CAA 

B2.3 Identificación dos polos, o eixe e os 
hemisferios. 

H 
G 
I 

B2.4 Os parelelos e meridianos. As 
coordenadas xeográficas: latitude e 
lonxitude. 

B2.3 Identificar e manexar os 
conceptos de paralelos, 
meridianos e coordenadas 
xeográficas e determinar o seu 
fuso horario. 

CSB2.3.1 Localiza diferentes 
puntos da Terra empregando os 
paralelos e meridianos e as 
coordenadas xeográficas e calcula 
seu fuso horario. 

CMCCT 
CAA 

B2.5 Fusos horarios. 
Propostadunha situación comunicativa 
entre dúas persoas distanciadas 
xeográficamente. 

H 
G 
E 
I 

B2.4 Planos, mapas e planisferios. Mapas 
físicos e políticos. 

B2.4 Describir correctamente 
planos e mapas, incluíndo os 
planisferios, interpretando a 
súa escala e signos 
convencionais básicos. 

CSB2. 4.1 Identifica e clasifica 
distintos tipos de mapas, define 
que é a escala nun mapa e 
emprega e interpreta os signos 
convencionais básicos que poden 
aparecer nel. 

CMCCT 
CAA 

B2.5. Escalas e signos convencionaisdun 
mapa. 

B2.6 Orientación no espazo: Elaboración 
dun itinerario coa axuda de 
ferramentasdixitais. 

H 
G 
I 
E 
B 

B2. 7 O tempo atmosférico. B2.5 Explicar que é o tempo 
atmosférico, os instrumentos 
de medida e interpretar 
gráficos sinxelos de 
temperaturas e precipitacións 
e mapas do tempo. 

CSB2. 5.1 Explica cal é a diferenza 
entre tempo atmosférico e clima. 

CMCCT 
CCL 

B2. 8 Medición e prediciónmeteorolóxica. 
Instrumentos de medida. 
Elaboración e comunicación dun parte 
meteorolóxicoempregando as TIC 
(programa de radio, boletín meteorolóxico, 
etc). 

CSB2. 5.2 Identifica os distintos 
instrumentos de medida que se 
utilizan para a recollida de datos 
atmosféricos, clasificándoos 
segundo a información que 
proporcionan. 

CMCCT 
CD 
CAA 

CSB2. 5. 3 Describe unha estación 
meteorolóxica, explica a súa 
función e confecciona e interpreta 
gráficos sinxelos de temperaturas 
e precipitacións. 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CD 

B2. 9 Gráficos sinxelos de temperaturas e 
precipitacións: os climogramas. 
B2. 10 Os mapas do tempo. Símbolos 
convencionais. 

CSB2. 5.4 Interpreta sinxelos 
mapas 
meteorolóxicosdistinguindo os 
seus elementos principais. 

CMCCT 
CCL 

A 
B 
H 
E 

B2.11 A hidrosfera. Distribución das augas 
no planeta.Masas e cursos de auga. 

B2.6 Explicar a hidrosfera, 
identificar e nomear masas e 
cursos de auga, diferenciando 
augassuperficiais e augas 
subterráneas, cuncas e 
vertentes hidrográficas. 

CSB2. 6.1 Define hidrosfera, e 
identifica e nomea masas e cursos 
de auga, explicando como se 
forman as augas subterráneas, 
como afloran e como se accede a 
elas. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

B2.12 Vertentes hidrográficas. CSB2. 6.2 Diferencia cuncas e 
vertentes hidrográficas. 

CMCCT 
CCL 

B2.13 Os tramos dun río. CSB2. 6.3 Idenifica e nomea os 
tramos dun río e as características 
de cada un deles. 

CMCCT 
CCL 
CAA 

E 
H 

B2.14 A litosfera: características e tipos de 
rochas. 
B2.15 Rochas e minerais: propiedades, usos 
e utilidades. 

B2.7 Adquirir o concepto de 
litosfera, coñeceralgúns tipos 
de rochas e a súa composición 
identificando distintos 
minerais e algunha das súas 

CSB2. 7.1 Observa, identifica e 
explica a composición dasrochas 
nomeandoalgúns dos seustipos. 

CMCCT 
CCL 

CSB2. 7.2 Identifica e explica as 
diferenzas entre rochas e 

CMCCT 
CCL 
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  propiedades e usos. minerais, describe os seus usos e 

utilidades clasificando 
algúnsminerais segundo as súas 
propiedades. 

 

E 
H 
I 

B2.16 A diversidadexeográfica das paisaxes 
de Galicia: relevo e hidrografía. 
Utilización de sistemas de información 
xeográfica. 

B2.8 Describir as 
características do relevo de 
Galicia e a súa rede 
hidrográfica, localizándoos 
nun mapa. 

CSB2. 8.1 Localiza nun mapa 
as principais unidades de 
relevo en Galicia e as súas 
vertentes hidrográficas. 

CSC 
CAA 

CSB2. 8.2 Sitúa nun mapa os 
mares, océanos e os grandes ríos 
de Galicia. 

CSC 
CAA 

A 
B 
H 

B2.17A intervención humana no medio. B2.9 Explicar a importancia da 
intervención humana no 
medio e favorecer o 
desenvolvementosostible. 

CSB2. 9.1 Explica a importancia 
do coidado do medio así como as 
consecuencias da acción humana 
no mesmo 

CSC 
CCL B2.18 A contaminación e o cambio 

climático. 

B2.19 Desenvolvementosostible e consumo 
responsable. 
Elaboración dunha campaña de 
concienciación no centro educativo. 

CSB2. 9.2 Propón algunhas 
medidas para o 
desenvolvementosostible e o 
consumo responsable. 

CSC 
CCL 

BLOQUE 3 VIVIR EN SOCIEDADE 

A 
D 
H 

B3.1 A Constitución de 1978. B3.1 Analizar a importancia 
que teñen os dereitos, deberes 
e libertades recollidosna 
Constitución para o 
exerciciodunhacidadanía 
activa e unha convivencia 
pacífica. 

CSB3 1.1 Identifica, respecta e 
valora os principios democráticos 
máis importantes establecidos na 
Constitución para o exercicio da 
cidadanía activa e convivencia 
pacífica. 

CSC 
CCL B3.2 Dereitos e deberes dos cidadáns. 

A 
D 
H 

B3.3 Forma de Goberno: a monarquía 
parlamentaria. 

B3.2 Identificar as 
principaisinstitucións 
políticas que se derivan da 
Constitución así como as 
súasfuncións. 

CSB3 2.1 Identifica as principais 
institucións do Estado español e 
describe as súasfuncións. 

CSC 
CCL 

B3.4 As principaisinstitucións políticas e as 
súasfuncións. 
Elaboración de organigramas sinxelos. 

CSB3 2.2 Identifica a división de 
poderes do Estado e cales son as 
atribuciónsrecollidasna 
Constitución para cada un deles. 

CCL 
CSC 

A 
D 
H 

B3.5 A organización social, política e 
territorial: o Estado español e as 
Comunidades Autónomas. 

B3. 3 Coñecer a organización 
territorial do Estado Español e 
os seus órganos de goberno 
básicos 

CSB3 3.1 Explica a 
organización territorial de 
España, nomea as 
estruturas básicas de 
goberno e localiza en mapas 
políticos as distintas 
comunidadesautónomas 
que forman España. 

CCL 
CSC 

B3.6 Estruturas de goberno básicas: o 
concello. 

A 
D 
H 

B3.7 Manifestaciónsculturais e lingüísticas 
de España. 

B3. 4. Valorar a diversidade 
cultural, social, política e 
lingüística do Estado español 
respectando as diferenzas. 

CSB3 4.1 Recoñece. partindo da 
realidade do estado español, a 
diversidade cultural, social, 
política e lingüística nun mesmo 
territorio como fonte de 
enriquecemento cultural. 

CSC 
CCL 

D 
G 
H 
I 

B3.8 Demografía e poboación. B3. 5 Comprender e 
interpreta os principais 
conceptos demográficos e 
calculalos a partires dos datos 
de poboación. 

CSB3 5.1 Define demografía e 
comprende os principais 
conceptos demográficos. 

CCL 
CSC 

B3.9 Conceptos demográficos: básicos e a 
súa representación. 
Representación gráfica dalgúns datos 
demográficos de Galicia obtidos en 
fontesestatísticas: IGE. 

CSB3 5.2 Elabora gráficos sinxelos 
a partires de datos demográficos 
de obtidos en diversas fontes de 
información. 

CMCCT 
CAA 

A 
H 
N 

B3.10 Educación Vial. Adquisición de 
coñecementos que contribúan a consolidar 
condutas e hábitos viales correctos. 

B3. 6 Coñecer e respectar as 
normas de circulación e 
fomentar a seguridade vial en 
todos os seus aspectos. 

CSB3 6.1 Explica normas básicas 
de circulación e as consecuencias 
derivadas do descoñecementoou 
incumprimento das mesmas. 

CSC 
CCL 

CSB3 6.2 Coñece o significado 
dalgunhassinais de tráfico, 
recoñece a importancia de 
respectalas e as utiliza tanto como 
peón e como usuario de medios 
de transporte (abrocharse ocinto, 
non molestar aocondutor...) 

CSC 
CCL 

BLOQUE 4 AS PEGADAS DO TEMPO 

B 
G 

B4.1 O tempo histórico. A Prehistoria e a 
IdadeAntiga: duración e datación dos feitos 

B4.1 Explicar as 
características de cada tempo 

CSB4.1.1 Define o concepto de 
Prehistoria e Historia, asociándoa 

CSC 
CMCCT 
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H históricos significativos que as acotan. 

Proxecto de traballo colaborativo sobre as 
formas de vida que caracterizan á 
Prehistoria. 

histórico estudado e 
certosacontecementosdesas 
épocas que determinaron 
cambios fundamentais no 
rumbo da historia. 

as distintas idadesaosfeitos que 
marcan o seu inicio e final. 

CCL 

CSB4. 1.2 Explica e valora a 
importancia da escritura, a 
agricultura e a gandería, como 
descubrimentos que cambiaron 
profundamente as sociedades 
humanas. 

CSC 
CCEC 
CCL 

B 
H 
I 

B4.2 As fontes históricas: a importancia das 
fontesarqueolóxicas e materiais. A 
escritura. 

B4.2 Coñecer a importancia 
das fontes históricas para o 
estudo da Historia. 

CSB4.2.1 Recoñece a importancia 
dos restos arqueolóxicos e 
materiais que produce 
unhasociedade como fontes para 
coñecer o noso pasado, con 
especial relevancia da escritura. 

CSC 
CMCCT 
CAA 

G 
H 
I 

B4.3 Técnicas para localizar no tempo e no 
espazofeitos do pasado: os mapas 
históricos e as liñas do tempo. 

B4.3 Utiliza as nocións básicas 
de sucesión, duración e 
simultaneidade para ordenar 
temporalmente algúnsfeitos 
históricos e outrosfeitos 
relevantes. 

CSB4. 3.1 Recoñece o século como 
unidade de medida do tempo 
histórico e localiza feitos 
situándoos como sucesivos a.C o 
d.C 

CMCCT 
CSC 

CSB4. 3.2 Usa diferentes técnicas 
para localizar no tempo e no 
espazofeitos do pasado, 
percibindo a duración, a 
simultaneidade e as relacións 
entre os acontecementos. 

CSC 
CMCCT 
CAA 

B 
D 
H 

B4.4. A península Ibérica na Prehistoria. B4.4 Identificar e localizar no 
tempo os procesos e 
eacontecementos históricos e 
culturais, máis relevantes da 
historia de España para 
adquirir unha perspectiva 
global da súa evolución. 

CSB4. 4.1 Sitúa nunha liña 
do tempo os 
feitosfundamentais da 
Prehistoria e Historia de 
España describindoas 
principais características de 
cada unhadelas. 

CMCCT 
CSC 
CCEC 
CCL 

B4.5 A península Ibérica naIdadeAntiga. CSB4. 4.2 Explica aspectos 
relacionados coa forma de vida, 
organización social e cultura das 
distintas épocas históricas 
estudadas. 

CCEC 
CSC 
CCL 

B4.5 A Prehistoria e IdadeAntiga en Galicia. 
Os principaisxacementosarqueolóxicos de 
Galicia. 

CSB4. 4.3 Explica a diferenza dos 
dous períodos nos que se divide a 
Prehistoria e describe as 
características básicas das formas 
de vida nestas dúas épocas. 

CSC 
CCEC 
CCL 

CSB4. 4.4 Data a IdadeAntiga e 
describe as características básicas 
da vida naquel tempo, en especial 
as referidas á romanización. 

CMCCT 
CSC 
CCEC 

D 
H 

B4.6 Noso patrimonio histórico e cultural. B4.5 Desenvolver a 
curiosidade por coñecer as 
formas da 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. 

CSB4. 5.1 Identifica, valora e 
respecta o patrimonio natural, 
histórico, cultural e artístico e 
asume as responsabilidades que 
supón a súa conservación e 
mellora. 

CSC 
CCEC 

D 
H 

B4.7 Museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos de aprendizaxe e 
desfrute. 
Planificación conxunta e visita a un museo 
próximo. 

B4.6 Valorar a importancia 
dos museos, sitios e 
monumentos históricos como 
espazos onde se ensina e 
aprende, 
amosandounhaactitude de 
respecto ásúa contorna e á 
súa cultura, apreciando a 
herdanza 
cultural. 

CSB4. 6.1 Respecta e asume o 
comportamento que debe 
cumprirse cando visita un museo 
ou un edificio antigo. 

CSC 
CCEC 
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 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA REFERIDOS AOS ESTÁNDARES 

DEAPRENDIZAXE 

Consideramos minimosesixibles para unhaavaliación positiva os estándares de aprendizaxe que fan 

referencia aos relacionados anteriormente para cada bloque: 

BLOQUE 1: CSB 1.3.1 

BLOQUE 2: CSB 2.2.1 – CSB 2.8.1 

BLOQUE 3: CSB3.3.1 

BLOQUE 4: CSB4.4.1 
 

 TEMPORALIZACIÓN PORCONTIDOS 
 

AREA CIENCIAS SOCIAIS CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: Contidoscomúns. B1.1.Iniciación aocoñecemento científico, toma de 
conciencia das súas fases e a súa aplicación nas 

Ciencias sociais.Proposta de traballo que xurdadun 
problema, acontecementoouinquedanza e que 
supoña un proceso de investigación e acción que 

garanta participación activa do alumnado e facilite o 
proceso de autorregulación de aprendizaxes. 
B1.2.Busca e selección de información empregando 

as TIC e outrasfontes (directas e indirectas), 
organización, análise, documentación do proceso 
(mediante uso do cartafoles) e comunicación das 

conclusións. 
B1.3.Planificación e xestión de proxectosco fin de 
acadarobxectivos. Iniciativa emprendedora. 

B1.4.Emprego de técnicas de estudondividual e de 
estratexias de traballo cooperativo. Valoración do 
esforzo e coidado do material. 

B1.5.Participación activa e construtivana vida social, 
uso das normas deconvivencia 
B1.6 A cooperación e o diálogo como valores 

democráticos e recursos básicos na resolución 
pacífica de conflitos. 
B1.7.Utilización da terminoloxía propia da área. 

Elaboración dun glosario da área. 
B1.8.Fomento de Técnicas de animación á lectura de 
textos de divulgación das Ciencias sociais (de 

carácter social, xeográfico ehistórico). 
A prensa escrita e dixital como fontes de información. 
B1.9.Utilización e lectura de diferentes 

linguaxestextuais e gráficos. 

AO LONGO DE TODO O 

CURSO 

BLOQUE 2: O mundo que nos rodea. B2.1.A litosfera: placas tectónicas. Os volcáns, os 
terremotos e as súas consecuencias. 
B2.2.Formas de representación da Terra: planos, 

mapas, planisferios e globos terráqueos. 
B2.3.Identificación dos polos, o eixe e os hemisferios. 
B2.4.Os paralelos e meridianos. As coordenadas 

xeográficas: latitude e lonxitude. 
B2.5.Planos, mapas e planisferios. Mapas físicos e 
políticos. 

B2.6.Escalas e signos convencionaisdun mapa. 
B2.7.Orientación no espazo: Elaboración dun 
itinerario coa axuda de ferramentasdixitais. 

B2.8.O tempo atmosférico. 
B2.9.Medición e prediciónmeteorolóxica. 
Instrumentos de medida. Elaboración e 

 
1º TRIMESTRE 
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 comunicación dun parte meteorolóxicoempregando 

as TIC (programa de radio, boletín meteorolóxicoetc). 
B2.10.Gráficos sinxelos de temperaturas e 

precipitacións: osclimogramas. 
B2.11.Os mapas do tempo. Símbolos 
convencionais. 

B2.12.A hidrosfera. Distribución das augas no 
planeta. Masas e cursos de auga. 
B2.13.Vertentes hidrográficas. 

B2.14.Os tramos dun río. 
B2.15.A litosfera: características e tipos de rochas. 
B2.16.Rochas e minerais: propiedades, usos e 

utilidades. 

 

B2.17.A diversidadexeográfica das paisaxes de 
Galicia: relevo e hidrografía. Utilización de sistemas 

de información xeográfica. 
B2.18.A intervención humana no medio. 
B2.19.A contaminación e o cambio climático. 

2º TRIMESTRE 

BLOQUE 3: Vivir en sociedade. B3.8.Demografía e poboación. 

B3.9.Conceptos demográficos: básicos e a súa 
representación. Representacións gráficas dalgúns 
datos demográficos de Galicia obtidos en 
fontesestatísticas: IGE. 

B3.10.Educación viaria. Adquisición de 
coñecementos que contribúan a consolidar condutas 
e hábitos viarios correctos 

B3.1.A Constitución de 1978. 
B3.2.Dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás. 
B3.3.Forma de goberno: a monarquía parlamentaria. 

B3.4.As principaisinstitucións políticas e as 
súasfuncións. Elaboración de organigramas 
sinxelos. 

B3.5.A organización social, política e territorial: o 
Estado español e as Comunidades Autónomas. 
B3.6.Estruturas de goberno básicas: o concello. 

B3.7. Manifestaciónsculturais e lingüísticas de 
España. 

 
2º TRIMESTRE 

BLOQUE 4: As pegadas do pasado. B4.1.O tempo histórico. A Prehistoria e a 

IdadeAntiga: duración e datación dos feitos históricos 
significativos que as acoutan. Proxecto de traballo 
colaborativo sobre as formas de vida que 

caracterizan a Prehistoria. 
B4.2.As fontes históricas: a importancia das 
fontesarqueolóxicas e materiais. A escritura. 

B4.3.Técnicas para localizar no tempo e no 
espazofeitos do pasado: os mapas históricos e as 
liñas do tempo. 

B4.4.A península ibérica na Prehistoria. 
B4.5.A península ibérica naIdadeAntiga. 
B4.6.A Prehistoria e IdadeAntiga en 

Galicia. Os 
principaisxacementosarqueolóxicos de 
Galicia 

B4.7.Noso patrimonio histórico e cultural 
B4.8.Museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos de aprendizaxe e 

gozo. Planificación conxunta e visita a un 
museo próximo 

 
3º TRIMESTRE 
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 TEMPORALIZACIÓN PORUNIDADES 
 
 

 

 
UNIDADE DIDÁCTICA 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADE 1: O tempo e o clima 

 Utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación para buscar eselec 

 información e presentarconclusións. 

 tempo atmosférico e os seus 21factores. 

 Caracterización do tempo atmosférico: nubes, vento,precipitacións e temperatu 

 A predición do tempoatmosférico. 

 A meteoroloxía e as estacións doano. 

 As estaciónsmeteorolóxicas: Instrumentos meteorolóxicos e as súasutilidades. 

1º TRIMESTRE 

UNIDADE 2: A auga e as rochas 

 Iniciación aocoñecemento científico e á súa aplicación nas cienciassociais. 

 Utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación para buscar eselec 

información e presentarconclusións. 

 Utilizacióndeestratexiasparapotenciaracohesióndogrupoeotraballocooper 

 A hidrosfera: características das augascontinentais emariñas. 

 Os principais ríos de España e do contornopróximo. 

UNIDADE 3: Relevo, ríos e paisaxes de España 

 O relevo deEspaña. 

 Os ríos deEspaña. 

 A formación daspaisaxes. 

 As paisaxes deEspaña. 

 A conservación do medioambiente. 

2º TRIMESTRE 

UNIDADE 4: España e os seus habitantes 

 Recollida de información do tema a tratar, utilizando diferentes fontes (directas 

Os municipios. Territorio e poboaciónmunicipal. 

 Os concellos. Composición, funcións e servizosmunicipais. 

 Comunidades autónomas, Cidades autónomas e provincias que formanEspaña. 

 A poboación no territorio. Criterios de clasificación. Factores que modifican apo 

 dun territorio: natalidade, mortalidade, emigración einmigración. 

 Apoboaciónsegundoaestruturaprofesional:poboaciónactivaepoboaciónnon 

 As actividades económicas nos tres sectores deprodución. 
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UNIDADE 5: A Prehistoria 

 Iniciación aocoñecemento científico e a súa aplica- ciónnas CienciasSociais. 

 Recollida de información do tema a tratar, utilizando diferentes fontes(directas 

 indirectas). Técnicas de traballointelectual. 

 O tempo histórico e a súamedida. 

 AsidadesdaHistoria.Duraciónedatacióndosfeitoshistóricossignificativosque 

acoutan. As liñas dotempo. 

 APrehistoria.Idadedepedra(PaleolíticoeNeolítico) IdadedosMetais.Datación 

 características da vida, invenciónssignificativas. 

 Manifestaciónsculturais, artísticas e arquitectónicas daPrehistoria. 

3º TRIMESTRE 

UNIDADE 6: A IdadeAntiga 

 Recollida de información do tema a tratar, utilizando diferentes fontes(directas 

 indirectas). 

 Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación para buscar 

información e presentarconclusións. 

 AsidadesdaHistoria.Duraciónedatacióndosfeitoshistóricossignificativosque 

acoutan. As liñas dotempo. 

 A IdadeAntiga. Características, forma de vida, actividades económicas eproduci  

 seres humanos da IdadeAntiga. 

 A romanización. O legado culturalromano. 

 

 
SESIÓNS DE AXUSTE: Aproximadamente 6 sesións durante o curso 
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 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

clave. 

 Mínimos esixibles para unha avaliación positiva. 

 Temporalización. 

 Criterios de cualificación da avaliación. 
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OBX CONTIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP 

BLOQUE 1: A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera tipo 
e aos estereotipos sexistas. 

B1.1 O autocoñecemento. 
Identificación das 
características persoais e 
dos trazos de identidade, as 
propias capacidades e 
necesidades. 
B1.2 Habilidades 
comunicativas. Expresión 
de vivenzas e sentimentos 
de forma construtiva. 

B1.1 Crear unhaimaxe 
positiva de si mesmo 
tomando decisións 
meditadas e 
responsables, 
baseadasnunbo 
autoconcepto 

VSCB1 1.1 Expresa a percepción 
da súa propia identidade 
relacionando a representación que 
fai de si mesmo e a imaxe que 
expresan os demais. 

CSC 
CCL 

VSCB1 1.2 Manifesta verbalmente 
unha visión positiva das súas 
propias calidades e limitacións. 

CSC 
CCL 
CAA 

m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia,aos 
prexuízos de calquera tipoe 
aos estereotipossexistas. 

B1.3 O autoconcepto. A 
autovaloración; Os trazos 
de personalidade. A 
autoconciencia emocional. 
A respectabilidade e a 
dignidadepersoal. O estilo 
persoal positivo. 

B1.2 Construír o 
estilo 
persoalbaseándosen
arespectabilidade e 
nadignidadepersoal 

VSCB1 2.1 Razoa o sentido do 
compromiso respecto a un mesmo 
e aosdemais 

CSC 
CCL 
CSIEE 

VSCB1 2.2 Actúa de forma 
respectable e digna 

CSC 

CSIEE 

m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera tipo 
e aos estereotipossexistas. 
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 

B1.4 As emocións. 
Identificación, 
recoñecemento, expresión 
e verbalización. Causas e 
consecuencias. Asociación 
pensamento-emoción. 

 

B1.5 O autocontrol. A 
regulación dos 
sentimentos. As estratexias 
de reestruturación 
cognitiva. A resiliencia. 

B1.3 Estruturar un 
pensamento efectivo 
e independente 
empregando as 
emocións de forma 
positiva. 

VSCB1 3.1 Reflexiona, sintetiza e 
estrutura os seuspensamentos. 

CAA 

VSCB1 3.2 Utiliza estratexias de 
reestruturación cognitiva, de xeito 
guiado, sobre situacións da 
súarealidade. 

CAA 

VSCB1 3.3 Aplica o autocontrol á 
toma de decisións, á negociación e 
a resolución de conflitos, de xeito 
guiado. 

CSC 
CSIEE 

VSCB1 3.4 Expresa os 
seussentimentos, necesidades 
e dereitos, á vez que respecta 
os dos demaisnas actividades 
cooperativas. 

CSC 
CSIEE 
CCL 

m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera tipo 
e aos estereotipos sexistas. 
b) Desenvolver hábitos de 

traballo individual e de equipo, 
de esforzo e de 
responsabilidade no estudio, 
así como actitudes deconfianza 
en si mesmo, sentido crítico, 
iniciativa persoal, curiosidade, 
interese e 
creatividadenaaprendizaxe, e 
espírito emprendedor 

B1.6 A responsabilidade. O 
sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e a os 
demais. Valoración do erro 
como factor de aprendizaxe 
e mellora. 

B1.4 Desenvolver o 
propio potencial, 
mantendounha 
motivación intrínseca 
e esforzándose para o 
logro de éxitos 
individuais e 
compartidos 

VSCB1 4.1 Traballa en 
equipo valorando o esforzo 
individual e colectivo para a 
consecución de obxectivos. 

CSC 
CSIEE 

VSCB1 4.2 Asume as súas 
responsabilidades durante a 
colaboración. 

CSC 
CSIEE 

VSCB1 4.3 Realiza 
unhaautoavaliación 
responsable da execución das 
tarefas. 

CSC 
CAA 
CSIEE 

m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera tipo 
e aos estereotipos sexistas 

B1.7 A autonomía persoal e 
a autoestima. Seguridade 
en si mesmo e en si mesma, 
iniciativa, autonomía paraa 
acción, confianza nas 
propias posibilidades. A 
toma de decisiónspersoal 
meditada. Tolerancia á 
frustración 

B1.5 Adquirir 
capacidades para 
tomar decisións de 
forma independente, 
manexando as 
dificultades para 
superar frustracións e 
sentimentos 
negativos anteos 
problemas. 

VSCB1 5.1 Utiliza o pensamento 
creativo naanálise de problemas e 
na formulación de propostas de 
actuación. 

CSC 
CSIEE 

VSCB1 5.2 Empregaestratexias 
para facer fronte á incerteza, ó 
medo ouó fracaso. 

 

CSC 
CSIEE 

a) Coñecer e apreciar os 
valores e as normas de 
convivencia, aprender a obrar 

B1.8 A iniciativa. A 
automotivación. A 
autoproposta de desafíos. 

B1.6 Desenvolver a 
autonomía ea 
capacidadede 

VSCB1 6.1 Participa na resolución 
de problemas escolares con 
seguridade e motivación. 

CSIEE 
CSC 
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de acordo con elas, prepararse 
para o exercicio activo da 
cidadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o 
pluralismo propio 
dunhasociedade democrática 

 emprendemento para 
conseguir logros 
persoais 
responsabilizándose 
do ben común. 

  

VSCB1 6.2 Realiza propostas 
creativas e utiliza as súas 
competencias para abordar 
proxectos sobre valores sociais. 

CSC 
CSIEE 
CCEC 

VSCB1 6.3 Define e formula 
claramente problemas de 
convivencia. 

CSC 
CCL 

b) Desenvolver hábitos de 
traballo individual e de equipo, 
de esforzo e responsabilidade 
no estudo, así como actitudes 
de confianza en si mesmo, 
sentido crítico, iniciativa 
persoal, curiosidade, interese e 
creatividadenaaprendizaxe, e 
espírito emprendedor. 

B1.9 A Responsabilidade. 
Causas e consecuencias das 
accións propias. A toma de 
decisiónspersoais 
meditadas: técnicas e 
recursos. O sentido do 
compromiso respecto a un 
mesmo e aosdemais. 

B1.7 Propoñerse 
desafíos e levalos a 
cabo mediante unha 
toma de decisión 
persoal, meditada e 
responsable, 
desenvolvendo un bo 
sentido do 
compromiso respecto 
a un mesmo e 
aosdemais. 

VSCB1 7.1 Sopesa as consecuencias 
das súasaccións. 

CSC 
CSIEE 

VSCB1 7.2 Desenvolve 
actitudes de respecto e 
solidariedade cara os demais 
en situaciónsformais e 
informais da interacción 
social. 

CSC 
CSIEE 

BLOQUE 2: A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera tipo 
e aos estereotipos sexistas. 

B2.1 As habilidades de 
comunicación. A 
percepción e o emprego do 
espazo físico na 
comunicación. Os 
elementos da comunicación 
non verbal que favorecen o 
diálogo: ton de voz e 
maneira defalar. 
Adecuación a diferentes 
contextos. 

B2. 1 Expresar 
opinións, sentimentos 
e emocións, 
empregando 
coordinadamente a 
linguaxe verbal e non 
verbal. 

VSCB2 1.1 Expresar con 
claridade e coherencia 
opinións, sentimentos e 
emocións. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

   VSCB2 1.2 Emprega 
apropiadamente os elementosda 
comunicación verbal e non verbal, 
en consonancia cossentimentos. 

CCL 
CSC 

   VSCB2 1.3 Emprega a 
comunicación verbal en relación 
coa non verbal en exposicións 
orais. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

   VSCB2 1 .4 Expón 
respectuosamente os argumentos. 

CCL 
CSC 

b) Desenvolver hábitos de 
traballo individual e de equipo, 
de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así 
como actitudes de confianza en 
si mesmo, sentido crítico, 
iniciativa persoal, curiosidade, 
interese e 
creatividadenaaprendizaxe, e 
espírito emprendedor. 
e) Coñecer e empregar de 
maneiraaxeitada a lingua 
galega e a linguacasteláe 
desenvolver hábitos de lectura. 

B2.2 A comunicación 
receptiva. A 
escoitaactiva.Estratexia
s da linguaxe oral como 
instrumento de 
comunicación: escoitar, 
preguntar, argumentar. 

B2. 2 Utilizar 
habilidades de escoita 
e o pensamento de 
perspectiva con 
empatía. 

VSCB2 2.1 Escoitaexposiciónsorais 
e entende a comunicación dende o 
punto de vista do que fala. 

CSC 
CCL 

   VSCB2 2.2 Realiza actividades 
cooperativas detectando os 
sentimentos e pensamentos que 
subxacen no que se está a dicir. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

   VSCB2 2.3 Colabora en 
proxectosgrupaisescoitando 
activamente, demostrando 
interese polas outraspersoas 

CAA 
CSIEE 
CSC 
CCL 

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. 
m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 

B2.3 Os elementos da 
comunicación que 
favorecen o diálogo. 
Iniciación, mantemento e 
finalización de conversas. 
Identificación e 
recoñecemento de hábitos 
que facilitan e dificultan a 
comunicación. 

B2. 3 Iniciar, manter e 
finalizar conversas 
cunhamaneira de 
falar adecuada aos 
interlocutores e ó 
contexto, tendo en 
conta os factores que 
inhiben a 
comunicación para 
superar barreiras e os 
que permiten lograr 
proximidade. 

VSCB2 3.1 
Comunícaseempregandoexpresión
s para mellorar a comunicación e 
facilitar o acercamentocoseu 
interlocutor nas conversas. 

CCL 
CSC 
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contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera 
tipo e aos estereotipos 
e) Coñecer e empregar de 

maneiraaxeitada a lingua 
galega e a linguacasteláe 
desenvolver hábitos de lectura. 

    

   VSCB2 3.2. Amosa interese polos 
seus interlocutores. 

CCL 
CSC 

e) Coñecer e empregar de 
maneiraaxeitada a lingua 
galega e a linguacasteláe 
desenvolver hábitos de lectura. 
m) Desenvolver as súas 

capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, aos 
prexuízos de calquera tipo e 
aos estereotipos sexistas.. 

B2.4 A Aserción. 
Exposición e defensa das 
ideas propias con 
argumentos fundados e 
razoablesempregandoestra
texias de 
comunicaciónconstrutivas. 

B2. 4 Empregar a 
aserción. 

VSCB2 4.1 Expresa abertamente as 
propias ideas e opinións. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

   VSCB2 4.2 Emprega a linguaxe 
positiva. 

CCL 
CSC 

m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera tipo 
e 
aos estereotipos sexistas. 

B2.5. O diálogo. A busca do 
mellor argumento. A 
creación de pensamentos 
compartidos a través do 
diálogo. 

B2. 5 Dialogar 
creando pensamentos 
compartidos con 
outraspersoas para 
achar o mellor 
argumento. 

VSCB2 5.1 Relaciona diferentes 
ideas e opinións para atopar os 
seus aspectos comúns. 

CCL 
CSC 
CAA 

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 serelacionan. 
m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera tipo 
e 
aos estereotipos sexistas. 

B2.6 A 
intelixenciainterpersoal. 
A empatía: Atención, 
escoita activa, 
observación e análise de 
comportamentos. O 
altruismo. 

B2. 6 Establecer 
relaciónsinterpersoai
s positivas 
empregando 
habilidades sociais. 

VSCB2 6.1 Emprega diferentes 
habilidades sociais. 

CSC 

   VSCB2 6.2 Participa activamente 
en actividades grupais e reflexiona 
sobre a súa contribución á 
cohesión dos grupos sociaisaos 
que pertence. 

CSC 
CSIEE 

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 
dunhasociedade democrática. 

B2.7 O respecto, a 
tolerancia e a valoración do 
outro. As 
diferenzasculturais. Análise 
de situaciónsnaescola e 
fóra dela que producen 
sentimentos positivos ou 
negativos no alumnado. 
B2.8 A diversidade. 
Respecto polos costumes e 
modos de vida diferentes 
ao propio. 

B2. 7 Actuar con 
tolerancia 
comprendendo e 
aceptando as 
diferenzas. 

VSCB2 7.1 Respecta e acepta 
as diferenzasindividuais. 

CSC 

   VSCB2 7.2 Recoñece, identifica e 
expresa as cualidades de 
outraspersoas. 

CSC 

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. 

B2.9 As condutas 
solidarias. A disposición de 
apertura cara aosdemais: 
compartir puntos de vista e 
sentimentos. As dinámicas 
de cohesión degrupo. 

B2. 8 Contribuír á 
mellora do clima do 
grupo amosando 
actitudes 
cooperativas e 
establecendo 
relacións 

VSCB2 8.1 Forma parte activa das 
dinámicas do grupo. 

CSC 
CSIEE 
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m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera tipo 
e 
aos estereotipos sexistas. 

 respectuosas.   

   VSCB2 8.2 Establece e mantén 
relaciónsemocionais amistosas, 
baseadas no intercambio de afecto 
e a confianza mutua. 

CSC 
CSIEE 

BLOQUE 3: A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

b) Desenvolver hábitos de 
traballo individual e de equipo, 
de esforzo e de 
responsabilidade no estudio, 
así como actitudes deconfianza 
en si mesmo, sentido crítico, 
iniciativa persoal, curiosidade, 
interese e 
creatividadenaaprendizaxe, e 
espírito emprendedor. 
m) Desenvolver as súas 

capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera tipo 
e 
aos estereotipos sexistas. 

B3.1 Responsabilidade no 
exercicio dos dereitos e dos 
deberes individuais nos 
grupos nos que se integra e 
participación nas tarefas e 
decisión dos mesmos. 
A disposición de apertura 
cara óoutro, o compartir 
puntos de vista e 
sentimentos 

B3.1 Resolver 
problemas en 
colaboración, 
poñendo de 
manifestounhaactitu
deaberta cara 
aosdemais e 
compartindo puntos 
de vista e 
sentimentos. 

 

VSCB3 1.1 Desenvolveproxectos e 
resolve problemas en colaboración. 

 

CSC 
CSIEE 

   VSCB3 1.2 Pón de 
manifestounhaactitudeaberta cara 
os demaiscompartindo puntos de 
vista e sentimentos durante a 
interacción 
social na aula. 

CSC 
CSIEE 

b) Desenvolver hábitos de 
traballo individual e de equipo, 
de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así 
como actitudes de confianza en 
si mesmo, sentido crítico, 
iniciativa persoal, curiosidade, 
interese e 
creatividadenaaprendizaxe, e 
espírito emprendedor. 

B3.2. A interdependencia e 
a cooperación. A 
interdependencia positiva e 
a participación igualitaria. 
As condutas solidarias. A 
aceptación incondicional 
do outro. A resolución de 
problemas en colaboración. 
Compensación de carencias 
dos demais. A disposición 
de apertura cara óoutro, o 
compartir puntos de vista e 
sentimentos. 
B3.3 Estruturas e técnicas 
da aprendizaxe 
cooperativa. 

B3.2 Traballar en 
equipo favorecendo a 
interdependencia 
positiva e amosando 
condutas solidarias. 

VSCB3 2.1 Amosa boa 
disposición a ofrecer e 
recibir axuda para a 
aprendizaxe. 

CAA 
CSIEE 
CSC 

   VSCB3 2.2 
Empregaaxeitadamenteestratexias 
de axuda entre iguais. 

CAA 
CSIEE 
CSC 

   VSCB3 2.3 Respecta asregras 
durante o traballo enequipo. 

CSC 

   VSCB3 2.4 Emprega destrezas de 
interdependencia positiva. 

CSC 
CSIEE 
CAA 

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 
dunhasociedade democrática. 

B3.4 Valoración da 
necesidade de normas 
compartidas que regulan a 
convivencia frutífera no 
ámbito social. Elaboración 
de normas de convivencia 
da aula e do centro 
positivas, facilitadoras e 
asumidas polo grupo e pola 
comunidade. 

B3.3 Implicarse na 
elaboración e no 
respecto das normas 
da comunidade 
educativa 
empregando o 
sistema de valores 
persoal que constrúe 
a partir dos valores 
universais. 

VSCB3 3.1 Percibe e verbaliza a 
necesidade de que existan normas 
de convivencia nos diferentes 
espazos de interacción social 

CCL 
CSC 

   VSCB3 3.2 Participa na elaboración 
das normas da aula. 

CCL 
CSC 
CSIEE 
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   VSCB3 3.3 Respecta as 

normas do centro escolar. 
CSC 

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 serelacionan. 
m) Desenvolver as súas 
capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia, 
aosprexuízos de calquera tipo 
e aos estereotipos sexistas. 

B3.5 A resolución de 
conflitos. A linguaxe 
positiva na comunicación 
de pensamentos, intencións 
e posicionamentospersoais. 
As fases da mediación 
formal. A transformación 
do conflito enoportunidade. 

B3.4 Participar 
activamente na vida 
cívica de forma 
pacífica e 
democrática 
transformando o 
conflito en 
oportunidade, 
coñecendo e 
empregando as fases 
da mediación e 
usando a linguaxe 
positiva na 
comunicación de 
pensamentos, 
intencións e 
posicionamentos
persoais. 

VSCB3 4.1 Resolve os conflitos de 
modo construtivo, con axuda do 
adulto. 

CSC 
CSIEE 

   VSCB3 4.2 Manexa a linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos e intenciónsnas 
relaciónsinterpersoais. 

CCL 
CSC 

    

VSCB3 4.3 Analiza as emocións, 
sentimentos e posibles 
pensamentos das partes en 
conflito. 

 

CSC 
CSIEE 

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 
dunhasociedade democrática. 

B3.6 Identificación, 
recoñecemento e 
valoración dos dereitos de 
todos os nenos e de todas 
as nenas do mundo 
recoñecidosnasdeclaración
suniversais, no Estatuto de 
autonomía de Galicia e na 
Constitución 
española. 

B3.5 Comprender a 
importancia dos 
dereitos do neno 
valorando as 
condutas que os 
protexen. 

VSCB3 5.1 Argumenta a necesidade 
de protexer os dereitos básicos do 
neno. 

CSC 
CCL 

   VSCB3 5.2 Xustifica a importancia 
de que todos os nenos reciban 
axuda. 

CSC 

   VSCB3 5.3 Razoa as consecuencias 
da explotación infantil e a trata de 
nenos. 

CSC 
CSIEE 

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 
dunhasociedade democrática. 
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 anon 
discriminación de persoas . 

B3.7 Os valores cívicos e o 
exercicio dos dereitos e 
deberes nassituacións de 
convivencia no contorno 
inmediato entre iguais. 
B3.8 Dereitos dos nenos e 
das nenas. Relacións entre 
dereitos e deberes. 
Recoñecemento do seu 
carácter universal para 
todos os homes e as 
mulleres, sen 
discriminación. 
B3.9 Realización e 
interpretación de gráficos 
sinxelos. 

B3.6 Comprender a 
correlación entre 
dereitos e deberes, 
valorando 
situaciónsreais en 
relación aosdereitos 
do neno e 
respectando a 
igualdade de dereitos 
de nenos e nenas no 
contexto social 

VSCB3 6.1 Expón verbalmente a 
correlación entre dereitos e 
deberes. 

CSC 
CCL 

   VSCB3 6.2 Razoa a valoración de 
situaciónsreaisexpostas en 
Internet, en relación aosdereitos 
do neno. 

CSC 
CD 
CCL 

   VSCB3 6.3 Expón mediante 
traballos de libre creación as 
conclusións da súaanálise crítica 
das diferenzasna asignación de 
tarefas e responsabilidades na 
familia e nacomunidade escolar en 
función do sexo. 

CSC 
CCEC 
CCL 
CD 
CMCT 
CSIEE 
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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. 
m) Desenvolver as súas 

capacidades afectivas en todos 
os ámbitos da personalidade e 
nassúasrelacións cos demais, 
así como unhaactitude 
contraria á violencia,aos 
prexuízos de calquera tipoe 
aos estereotipossexistas. 

B3.10 As diferenzas de sexo 
como un elemento 
enriquecedor. Análise das 
medidas que contribúen a 
un equilibrio de xénero e a 
unha auténtica igualdade 
de oportunidades. 
Valoración da igualdade de 
dereitos de homes e de 
mulleres na familia e no 
mundo laboral e social. 

B3.7. Comprender e 
valorar a igualdade de 
dereitos de homes e 
mulleres, a 
corresponsabilidaden
as tarefas domésticas 
e o coidado da familia, 
argumentando en 
base a procesos de 
reflexión, síntese e 
estruturación. 

VSCB3 7.1. Expón de forma 
argumentada a importancia de 
valorar a igualdade de dereitos 
de homes e mulleres, a 
corresponsabilidadenas tarefas 
domésticas e o coidado da 
familia. 

CSC 
CCL 

   VSCB3 7.2. Realiza traballos de 
libre creación investigando casos 
de falta de corresponsabilidade no 
coidado da familia presentados nos 
medios de comunicación. 

CSC 
CD 
CCL 
CCEC 
CSIEE 

h) Coñecer os aspectos 
fundamentais das Ciencias da 
Natureza, as Ciencias Sociais, a 
Xeografía, a Historia e a 
Cultura. 
l)Coñecer e valorar os 

animaismáis próximos ó ser 
humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan 
o seucoidado 

B3.11 A repercusión social, 
no presente e no futuro, de 
acciónsindividuais e 
colectivas. Identificación de 
actitudes e de 
estratexiaspersoais e 
colectivas de coidado do 
medio e promoción de 
frmas de vidasaudables. 

B3.8. Realiza un uso 
responsable dos bens 
da natureza, 
comprendendo e 
interpretando 
sucesos, analizando 
causas e predicindo 
consecuencias 

VSCB3 8.1. Amosa interese pola 
natureza que o rodea e séntese 
parte integrante dela. 

CSC 

   VSCB3 8.2. Razoa os motivosda 
conservación dos bensnaturais. 

CSC 
CCL 

   VSCB3 8.3. Propón iniciativas para 
participar no uso adecuado de 
bensnaturais razonando os 
motivos. 

CSC 
CSIEE 

n Fomentar a educación vial e a 
actitude de respecto que 
incidan na prevención dos 
accidentes de tráfico. 

B3.12 A educación vial. 
Respecto cara ás normas de 
mobilidade vial. 
Identificación das causas e 
grupos de risco nos 
accidentes de tráfico. 

 

B3.13 Identificación de 
actitudes e de 
estratexiaspersoais e 
colectivas que contribúen 
a consolidar condutas e 
hábitos viarios 
correctos. 

B3.9. Valorar as 
normas de 
seguridade vial, 
analizando as causas 
e consecuencias dos 
accidentes de tráfico. 

VSCB3 9.1. Colabora en campañas 
escolares sobre a importancia do 
respecto das normas de educación 
vial. 

CSC 
CSIEE 

   VSCB3 9.2 Investiga sobre as 
principais causas dos accidentes de 
tráfico coa axuda das novas 
tecnoloxías. 

CSC 
CD 
CAA 

   VSCB3 9.3.Expón as consecuencias 
de diferentes accidentes de tráfico. 

CSC 
CCL 
CMCT 
CD 

 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA REFERIDOS AOS ESTÁNDARES 

DEAPRENDIZAXE 

Consideramos minimos esixibles para unhaavaliación positiva os estándares de aprendizaxe que fan 

referencia aos relacionados anteriormente para cada bloque: 

BLOQUE 1: VSCB 1.3.4 – VSCB 1.4.1 – VSCB 1.7.2 

BLOQUE 2: VSCB 2.1.1 – VSCB 2.7.1 

BLOQUE 3: VSCB 3.2.1 – VSCB 3.3.3 - VSCB 3.7.1 
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 TEMPORALIZACIÓN POR CONTIDOS 

Os contidos da materia de Valores Sociais e Cívicos correspondentesaos bloques B1 , B2 e B3 

establécense para todo o curso dado o seu carácter básico na formación integral do alumnado. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ESTA ÁREA 

 ACTITUDE E TRABALLO DIARIO:80% 

Avaliarase a súaactitude, o seucomportamento, a orde e limpeza dos traballos, o 

cumprimento das normas e os valores personais, o recoñecemento de emocións, a empatía 

e a capacidade para xestionar conflitos. 

 TRABALLO COOPERATIVO:20% 

Terase en conta a capacidade para realizar traballos cooperativos e de axudaaosdemais. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segundo se recolle no DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria naComunidade Autónoma de Galicia, os centros docentes poderán dedicar as horas de 

libre configuración do centro aoafondamento e/ou reforzo dalgunha das áreas mencionadas en dito 

decreto. Así mesmo, poderán optar por establecer outraououtras áreas que determine o centro, segundo 

o seuproxecto educativo e previa autorización da consellería competente en materia educativa. Tendo en 

conta todo isto o noso centro decidiuadicar dita hora semanal a denselvolver un “Obradoiro de Lingua 

galega” para reforzar a asignatura de Lingua galega e literatura. A lingua galega é un instrumento 

empregado constante e necesariamente na vida diaria tanto para entender como para producir mensaxes, 

nos intercambios comunicativos orais e escritos. Interactúase coa familia, coas amizades e con 

outraspersoas (ámbito profesional) nas conversas diarias ou a través de cartas, correos electrónicos, 

mensaxes curtas, blogs... Polo tanto, ter unha alta competencia lingüística e comunicativa permite que as 

persoasdesenvolvanunha vida normal, que poidan interactuar con aqueloutras que pertencenaoseu 

contorno e que están próximas e tamén coas que están moilonxe. 

OBXECTIVOS: 

• Comprender o sentido global de textosorais. 

• Comprender e producir textos orais propios do uso cotiánou do ámbitoacadémico. 

• Manterunhaactitude de escoita activa, deixando falar os demais, sen anticiparse ao que van dicir e 

respectando as súasopinións. 

• Amosar interese por expresarse en público coherentemente, usando nexos básicosadecuados. 

• Realizar o subliñado das ideas principaisdun texto sinxelo e resumir o seucontido. 

• Utilizar as tecnoloxías da información para obter información necesaria para a realización das súas 

tarefas.  

• Ler, en silencio ou en voz alta, textos en galego adaptados aosseusintereses. 

• Producir texto sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir e resumir, emocións e 

informacións relacionadas con situaciónscotiás. 

• Usar, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento detexto. 

• Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte. 

• Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de acentuación. 
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• Construír correctamente as oracións desde o punto de vista sintáctico, nasproduciónsorais eescritas. 

• Usar o dicionario en papel ou electrónico, con certaautonomía. 

• Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos sinxelos, procedentes da literatura galega en xeral, e 

da literatura galega popular enparticular. 

• Ofrecerlleao alumnado coñecementos e destrezas básicas sobre a informática e o manexo dos 

elementos e programas básicos do ordenador empregando a linguagalega. 

METODOLOXÍA 

Baseada nos siguintes principios: 

1. Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles permitan aos alumnos avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe de máisdunha competencia ao mesmotempo. 

2. A acción docente promoverá que os alumnos sexan capaces de aplicar as 

aprendizaxesnunhadiversidade decontextos. 

3. Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización de tarefas que supoñan un reto e un 

desafío intelectual para osalumnos. 

4. Poderanse deseñar tarefas e proxectos que supoñan o uso significativo da lectura, escritura, 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e a expresión oral mediante debates 

oupresentaciónsorais. 

5. A actividade da aula favorecerá o traballo individual. 
 

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

7. Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos, variados, interactivos e accesibles 

tanto no que se refireaocontido como aosoporte. 

MATERIAIS E RECURSOS: 

- Uso das TIC de maneira individual. 

- Aplicacións sinxelas que permitan realizar presentacións. 

- Materiais e recursos manipulativos individuais. 

- Informática como medio: o seu obxectivo é tirar todo o proveito posible das potencialidades deste 

medio; utilízase como recurso didáctico para aprender os diversos contidos que se van tratar, para 

presentar traballos de diferente índole e para buscar información. 
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2.8.PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA: 

Plástica 
 

 

 

 
 

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 

clave. 

 Mínimos esixibles para unha avaliación positiva. 

 Temporalización. 

 Criterios de cualificación da avaliación. 

 Instrumentos e procedementos para a avaliación. 
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OB CONTIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP 

BLOQUE 1: OBSERVACIÓN PLÁSTICA 

e. 
j. 
b. 

EAB1.1. 1Respecto e coidado do 
entorno e das obras que 
constitúen o patrimonio 
cultural. 
EAB1.1.2 Interpretación e 
valoración da información que 
proporcionan as imaxes no 
contexto social. 
EAB1.1.3. Comunicación das 
apreciaciónsobtidas por 
observación. 

EAB1.1. Realizar descricións 
adecuadas sobre elementos das 
obras utilizando un vocabulario 
propio e preciso. 

EAB1.1.1.Describe as características de 
feitos artísticos do entorno e as 
sensacións que as obras artísticas 
provocan e expresa as 
súasapreciaciónspersonaiscun criterio 
artístico. 

CCEC 
CCL 
CAA 

EAB1.1. 2. Expresa as 
súasapreciaciónspersonaiscun 
criterio artístico. 

CCL 
CCEC 

EAB1.1.3 .Utiliza os termos 
propios da linguaxe plástica para 
describir procesos 

CCL 
CCEC 

EAB1.1.4. Interpreta e comenta de forma 
oral o contido das imaxesdunha obra 
artística concreta 

CCL 
CCEC 
CSC 

j. 
b. 

EAB1.2.1. Observación de 
materiaisempregadosnas 
obras plásticas 
EAB1.2.2. Valoración do 
coñecemento de diferentes 
códigos artísticos como medios 
de expresión de sentimentos e 
ideas. 
EAB1.2.3. Clasificación de 
texturas e tonalidades e 
apreciación de formas naturais 
e artificiais , exploradas desde 
diferentes ángulos e posicións, 

EAB1.2.1 Recoñecer e identificar 
as formas naturais e artificiais, 
texturas, códigos e técnicas 
básicas das obras plásticas, 
expresando as súasdiferenzas. 

EAB1.2.1. Representa formas naturais e 
artificiais presentes no entorno , 
utilizando instrumentos, técnicas e 
materiais adecuados nasúa obra persoal. 

CCEC 
CSIEE 

EAB1.2.2. Clasifica texturas, formas e 
coresatendendo a distintos criterios 
(similitude, diferenza, tacto, dureza, …. ) 

CCEC 
CCL 

EAB1.2.3. Identifica a influencia dos 
fondos de cor. 

CCEC 

EAB1.2.4. Recoñece e interpreta o 
contido, de forma oral e escrita, das 
imaxesnunha obra artística. 

CCL 
CCEC 
CSC 

EAB1.2.5. Identifica as diferentes formas 
de representar a figura humana nas obras 

CCL 
CMCT 

j. 
e. 
i. 

EAB1.3.1. Interese por buscar 
información sobre as 
producións artísticas e por 
comentalas. 
EAB1.3.2. Indagación sobre as 
calidades de diferentes 
materiais e uso que se fai deles 
en distintas representacións. 
EAB1.3.3. Uso dos recursos 
dixitaisna busca da 
información. 

EAB1.3.1. Identificar a 
determinados artistas amosando 
interese por coñecer as formas de 
expresión das súas obras máis 
representativas. 

EAB1.3.1. Describe profesións 
relacionadas coas artes plásticas e 
visuais. 

CCL 
CCEC 
CSC 

EAB1.3.2. Busca información sobre 
artistas plásticos , da propia cultura 
oualleos, e relaciónaos coas 
características da súa obra 

CCL 
CCEC 
CSC 
CD 

EAB1.3.3. Expresa as sensacións e 
apreciaciónspersoais sobre as obras 
plásticas dun autor cun criterio artístico. 

CCL 
CCEC 
CSIEE 
CD 

j. 
e. 
b. 

EAB1.4.1. Valoración do 
contido informativo que as 
imaxesproporcionan . 
EAB1.4.2. Comunicación das 
apreciaciónsobtidasdunhai
maxe 
EAB1.4.3. Observación de 
elementos para estudo de 
escalas eproporcións. 
EAB1.4.4. Indagación sobre 
distintas maneiras de 
representar o espazo. 

EAB1.4.1. Interpretar o contido 
das imaxes e representacións do 
espazo presentes no entorno 
identificando as distintas 
posicións dos elementos plásticos 
no espazo. 

EAB1.4.1 Interpreta e valora a 
información obtida de distintas imaxes 
no contexto social , elaborando e 
comunicando informacións básicas 

CCL 
CAA 
CCEC 

EAB1.4.2. Identifica a posición dos 
elementos plásticos tendo en conta 
técnicas espaciais. 

CCEC 
CSC 
CMCT 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

j. 
b. 

EAB2.1.1. Búsqueda das 
posibilidades da cor en 
contrastes, variacións, 
combinacións ; apreciando os 
resultados sobre diferentes 
soportes. 
EAB2.1.2. Utilización das 
diferentes texturas para as 
representacións , como 
area,telas, papel, … 
EAB2.1.3. Exploración das 
calidades dos materiais e 
tratamento non convencional 
dos mesmos, como pintura 
esparcida, chorreada,… 
EAB2.1.4.Emprego de distintos 
soportes nascreacións. 

EAB2.1.1. Coñecer e utilizar 
diversos materiais, técnicas e 
códigos que se utilizan 
nasproducións artísticas 

EAB2.1.1. Representa formas 
naturais e artificiais con 
diferentes formas, cores , texturas 
e materiais. 

CCEC 

EAB2.1.2.Consigue dar sensación de 
profundidade e volumeássúascreacións 

CCEC 
CSIEE 

EAB2.1.3. Utiliza as cores, as mezclas e a 
tonalidade con sentido estético de forma 
cada vez máis autónoma. 

CCEC 
CSIEE 

EAB2.1.4. Realiza unha obra con 
materiais de refugallo 

CSIEE 
CCEC 

EAB2.1.5. Experimenta con 
diferentes materiais e texturas 
para creaciónsorixinais, 
integrándoos de diferentes 

CAA 
CCEC 
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 EAB2.1.5. Curiosidade por 

coñecer as posibilidades 
plásticas dos distintos 
materiais. 
EAB2.1.6. Construcción de 
móviles,estruturas e volumen. 
EAB2.1.7. Construción de 
estruturassinxelas para 
representaciónsteatrais. 

 maneiras.  

EAB2.1.6. Utiliza as ceras, rotuladores, 
tintas, plumas, … para os debuxosusando  
liñas grosas, finas, sombras, manchas,etc. 

CCEC 
CSIEE 

EAB2.1.7. Representa obxectos coa 
técnica do difuminado 

CCEC 

EAB2.1.8. Utiliza e mestura distintas 
técnicas ( acuarela, témperas, … ) con 
finalidade estética. 

CCEC 
CSIEE 

EAB2.1.9. Identifica as diferentes formas 
nas que está representada a figura 
humana nas obras plásticas. 

CCEC 
CSC 

EAB2.1.10. Representa imaxes usando 
diferentes características da cor 

CCEC 

EAB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e 
de texturas distintas (telas, papel, … ) 
para as súascreacións plásticas 

CCEC 
CSIEE 

EAB2.1.12. Recorta, prega e pega con 
precisión con distintos materiais e 
texturas , creando formas tridimensionais 

CCEC 

j. 
g. 
b. 

EAB2.2.1. Experimentación das 
dimensións e 
proporciónsdunha mesma 
forma en diferentes posicións. 
EAB2.2.2. Experimentación das 
posibilidades de representación 
con liñas grosas, finas, 
continuas, discontinuas 
,xeométricas. 
EAB2.2.3. Realización de 
fotografías : enfoque e planos. 
EAB2.2.4. Aplicación en 
producións propias de aspectos 
observados en obras artísticas. 
EAB2.2.5. Utilización de 
recursos dixitais e audiovisuais 
para a elaboración de obras 
artísticas. 

EAB2.2.1. Realizar composicións 
plásticas con figuras xeométricas, 
manexandoferramentas básicas 
de precisión e utilizando escalas e 
proporcións 

EAB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un 
elemento que estrutura o espazo gráfico 

CCEC 
CMCT 

EAB2.2.2. Traza formas xeométricas con 
precisión coa axuda das ferramentas 
básicas (regra, escuadra, cartabón 

CCEC 
CMCT 

EAB2.2.3. Aplica nocións métricas e de 
perspectiva á construción de estruturas e 
transformación do espazo 

CCEC 
CSIEE 

EAB2.2.4. Realiza trazados con precisión 
utilizando ferramentas básicas 

CCEC 
CMCT 

EAB2.2.5. Manexa e utiliza escalas e 
proporciónsaxeitadas para representar 
obxectos . 

CCEC 
CMCT 

EAB2.2.6. Realiza composicións 
plásticas con figuras xeométricas, 
apreciando o valor expresivo da 
cor. 

CCEC 
CSIEE 

EAB2.2.7 Debuxapersoas e obxectos a 
través duneixo de simetría. 

CCEC 
CMCT 

i. 
j. 
b. 
d. 

EAB2.3.1. Recopilación impresa 
e dixital sobre manifestacións 
artísticas. 
EAB2.3.2. Interese pola 
búsqueda da información 
artística. 

 

EAB2.3.3. Interpretación da 
información 
EAB2.3.4. Inicio no uso dos 
medios audiovisuais e dixitais 
para a creación de obras 
plásticas. 
. 

EAB2.3. 1. Utilizar e manexar as 
novas tecnoloxías da información 
e comunicación como medio de 
información , investigación e 
deseño. 

EAB2.3.1. Coñece e utiliza recursos 
tecnolóxicos para recabar información 
sobre o entorno artístico e cultural para 
as súasproducións. 

CCEC 
CD 

EAB2.3.2. Coñece e utiliza recursos 
tecnolóxicos básicos para a elaboración 
das propias creacións. 

CCEC 
CD 
CAA 

EAB2.3.3. Busca imaxes en soporte dixital 
para secuencialas e transformalas 
nunhaprodución propia (historieta, 
cartel , mural, esquematizar unha lección 
da clase, … ) 

CD 
CAA 

EAB2.3.4. Utiliza as TICs para 
coñecerexpresións artísticas e culturais 
dos pobos do mundo. 

CSC 
CCEC 
CD 

b. 
j. 

EAB2.4.1. Establecemento de 
ordes e pautas a seguir 
EAB2.4.2. Interese por axustar 
o proceso creativo 
ásintencións previstas, 
mediante bocetos ou deseños. 

EAB2.4.1.Saber planificar e 
organizar os traballosindividuais 
e en grupo 

EAB2.4.1. Organiza e planifica o traballo, 
individual ou en grupo, anticipando 
recursos, espazos, tempos, etc. 

CSIEE 
CAA 

EAB2.4.2. Elabora bocetos e deseños 
para axustar o proceso de creación , 
individual ou en grupo, presentando os 
traballos con orde e limpeza. 

CSIEE 
CAA 
CCEC 

a. 
b. 
j. 

EAB2.5.1. Uso responsable de 
instrumentos, materiais e 
espazos. 
EAB2.5.2. Selección adecuada 
de materiais e espazos. 

EAB2.5.1. Coidar e usar 
correctamente os materiais, 
instrumentos, espazos, 

EAB2.5.1. Desenrola hábitos de orde e 
limpeza e usa de forma responsable e 
axeitada os materiais, instrumentos e 
espazos. 

CSC 
CSIEE 

EAB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e 
limpeza respectando as normas e 
indicacións establecidas e creando 
hábitos de traballo 

CSC 
CSIEE 
CCEC 
CAA 

EAB2.5.3. Selecciona e utiliza os materias 
de forma apropiada e responsable , 

CCEC 
CSIEE 
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   segundo as súas posibilidades plásticas e 

os resultados marcados. 
 

a. 
c. 
e. 

EAB2.6.1. Respecto polas 
normas e reparto de tarefas 
EAB2.6.2. Comunicación oral e 
escrita de procesos e 
resultados. 

EAB2.6.1. Respectar e valorar o 
traballo individual e en grupo. 

EAB2.6.1. Organiza e planifica o traballo, 
individual ou en grupo, valorando e 
respectando as aportacións de cada 
individuo do colectivo. 

CSC 
CAA 

EAB2.6.2. Respecta o reparto de tarefas 
que o grupo establece. 

CSC 
CCEC 

 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA REFERIDOS AOS ESTÁNDARES 

DEAPRENDIZAXE 

Consideramos mínimos esixibles para unhaavaliación positiva os estándares de aprendizaxe que fan 

referencia aos relacionados anteriormente para cada bloque: 

BLOQUE 1: EPB 1.1.2 – EPB 1.1.3 

BLOQUE 2: EPB 2.1.1 – EPB 2.1.5 – EPB 2.2.6 
 

 TEMPORALIZACIÓN PORCONTIDOS 

Os contidos de Educación artística (plástica) correspondentesaos bloques B1 e B2 establécense para 

todo o curso dado o seu carácter instrumental e xeral, baseado en intereses, actitudes e valores. 

 INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS PARA A AVALACIÓN DESTAÁREA 
 

Naavaliación da aprendizaxeempregarase: 

 
 Observación directa e sistemática. 

 
 Análise de producións dos alumnos: traballos prácticos, actividades e realizacións plásticas. 

 

 CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN 
 

 TRABALLOS:80% 

Avaliarase: a presentación dos traballos realizados, a creatividade, adecuación dos traballosao 

que se pide, habilidade e planificación e realización cumprindo as normas e prazos dados. 

 ACTITUDE:20% 

Terase en conta: interese e participación, respecto, responsabilidade en dispoñer do material 

necesario e o comportamento adecuado. 
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3. CRITERIOS METODOLÓXICOS XERAIS. 
Non se utilizará unhametodoloxía única, se non que se partirá das necesidades dos alumnos e dos 

obxectivospropostos, o cal nos vai permitir definir o tipo de método concreto que mellor se adapte ao tipo 

de tarefa, aos alumnos ecircunstancias. 

Sen embargo existen certos principios xerais que guían a nosa práctica educativa e que parten dunha 

concepción constructivista, estes son: 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativos efuncionais. 

 Partir do nivel de desenvolvemento dosalumnos. 

 Axustar as respostas educativas ás necesidades dosalumnos. 

 Os alumnos non son realizadores de tarefas, deben de saber o porque e para que das actividades 

que realizan (sercompetentes). 

 Garantir a colaboración dos pais para asegurar a continuidade do traballo da aula. 

 Resaltar os logros e minimizar os fracasos. 

 Establecer relaciones ricas entre o novo contido e os esquemas de coñecementos xa existentes. 

 
 Diferenciar entre aquilo que o alumno é capaz de facer e de aprender por sí mesmo e o que é capaz 

de aprender coa axuda doutras persoas. 

 Despertar o interese e a curiosidade por aprender. 

 Seleccionar estímulos ambientais adecuados á situación deenseñanza-aprendizaxe. 

 Xeneralizar o aprendido na aula a outras situacións ou contextos. 

 

Para conseguir estes principios algunhas das actividades que levaremos a cabo son: 

 Fomentar debates e discusións para fomentar a creación dun  espírito crítico. 

 Aumentar a retención (memorización) de coñecementos, co fin de que estas aprendizaxes sexan 

significativas e funcionais. 

 Procurar a socialización dos alumnos, para isto aproveitaremos o traballo en gran grupo: debates, 

exposicións  orais... 

 Dar unha especial importancia a colaboración, aproveitando a titorización entre iguais. 

 Proporcionar guías e estratexias de aprendizaxe, fomentando o afán de superación e interiorización 

das normas do centro. 
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 Traballar a comprensión e expresión lectora así como a expresión oral nos seus distintos aspectos 

(escoitar, falar, discurso, exposicións, técnicas gráficas, manipulación matemática,…) 

 Negociar as rutinas da clase co alumnado e exporémolas claramente na aula ao inicio do curso 

escolar (horarios,normas), facendo fincapénas normas do protocolo de adaptación a nova 

situación. 

 Seleccionar os contados máis relevantes para acadar competencias e analizalos dende a óptica da 

utilidade de formar cidadáns con perfís necesarios para moverse con adecuación, responsabilidade 

e liberdade no mundoactual. 

 Orientar as aprendizaxes cara á súa aplicación en contextos diferentes e diversificados, 

conseguindo que as nenas e os nenosdesenvolvan diversos xeitos de actuación e adquiran a 

capacidade de afrontarse a situaciónsnovas. 

 Que o alumno/a participe na planificación e na toma de decisións sobre o traballo, controlando o 

proceso, usando conscientemente estratexias de aprendizaxe e sendo progresivamente máis 

autónomo. 

A organización de alumnos/as será a marcada polo protoloco derivado da situación actual, tendo sitios 

individuais e fixos para o alumnado. 

Na área de Ciencias Sociais e da Natureza e Aprender a investigar traballaremos en gran grupo para: 

 Determinación do que sabemos e do que queremos saber? 

 Planificación de actividades. 

 Recompilación de recursos e material bibliográfico. 

 Elaboración de fichas para a recollida de datos, de entrevistas, de preguntas,… 

 Buscar información na Internet, en libros ou de xeito directo, falando con familiares,… 

 Manexar información en diferentes soportes (internet, CDs, enciclopedias, libros, información oral,…) 
para logo resumila e presentala por escrito empregando tanto o papel como o tratamento de textos. 

 Lectura de libros, contos,artigos,… 

 Mapas. 
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O traballo individual consistirá en : fotografías, debuxos, escritura de textos en papel e no ordenador, 

trasmitir oralmente e “in situ” aos compañeiros a infomación obtida, escoitar, memorizar e reproducir 

textos da literatura popular (adiviñas, poemas, refráns,…) relacionados co tema dos seres mitolóxicos, 

elaborar pasatempos,… 

As técnicas que se utilizarán nassesións de clase son as de mando directo, reprodución de modelos, 

descubrimento guiado, resolución de problemas, ensinanza recíproca, asignación de tarefas e ensinanza 

individualizada. 

Cómpre que utilicemos, pois, na aula, métodos que lles permitan aosnenos e ás nenas identificar a 

necesidade de información, localizala, seleccionala e recoñecer as fontes e os recursos máis apropiados, así 

como responsabilizarse do seu uso ético e adecuado. 

 

Esta metodoloxía adaptarase, na medida do posible, en caso de confinamento, a situación non presencial 

mediante imaxes, vídeos, frases motivadoras… Segundo sexan realizadas na aula virtual, en Cisco Webex  ou 

calquera outra aplicación destinada a este tipo de educación. 
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4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para unha organización e un bo desenvolvemento desta programación é necesario ter en conta os 

recursos materiais, personais e organizativos, xa que supoñen un gran apoio para que o proceso de 

ensinanza-aprendizaxe sexa un feito. Éstos vannos dar a oportunidade de ofrecer e dar unha resposta 

educativa o máis adaptada posible ás necesidades do grupo-clase e de cada alumno. 

RECURSOS MATERIAIS 

 Libro de texto 

 Láminas, mapas,… 

 Material fotocopiable elaborado polos mestres. 

 Novas tecnoloxías: ordenador con conexión a internet e PDI. 

 Cadernos 

 Xogos didácticos. 

 Libros de literatura infantil. 

 Libros de lecturas colectivas. 

 Material de matemáticas: regras, compás, dominó, xeoplanos,… 

 Como recursos do entorno: biblioteca de aula 

 Outros recursos: aquelesmateriais que consideremos idóneos para reforzar, ampliar os 

coñecementos dos/asalumnos/as. 

RECURSOS PERSOAIS 

- Profesoras-titoras: Lorena Mosquera Gómez, Mº Luz Castelo Espiñeira, Laura Casal Berdeal. 

- Profesor de Educación Física: Ricardo RuibalArmesto. 

- Profesora de Educación Musical: María Sol BarreiraLópez. 

- Profesor de Lingua Estranxeira: Silvia Calvelo Ponte.  

- Profesora de Relixión: Nieves Fernández. 

- Profesoras de PT: Lucía Verez Vivero, Paula Gómez del Valle Gómez. 

- Profesora de AL: Patricia Coedo Lodeiro. 

- Orientadora: Mº Esther Castro Gónzalez.
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5. AVALIACIÓN 

O alumno/a necesita estar informado dos seus progresos e da súa evolución, é importante que a 

avaliación se realice a partir dos logros alcanzados e non das deficiencias encontradas (avaliación 

motivadora para o alumno). 

Así, como técnicas de avaliación utilizaremos a observación directa e sistemática e como instrumento de 

rexistro listas de control de obxectivos en fichas de seguimento como anecdotarios e diarios de clase, 

probas escritas e orais, o traballona aula, a corrección de cadernos,… 

Para garantir o carácter formativo e continuo da nosa avaliación  identifícanse os seguintes momentos: 

unha avaliación inicial, formativa ou continua e final ou sumativa. 

A avaliación inicial levarase a cabo aocomezo do proceso de ensinanza- aprendizaxe, ao inicio do curso 

escolar, nasprimeiras semanas de clase en setembro. Pártese da información da familia, do centro e do 

curso anterior, dunha observación directa do neno, aoinicarcalquerunidade didáctica,… Materializase nas 

actividades dirixidas a determinar os coñecementos e actitudes previas dos alumnos, é dicir, permítenos 

establecer unha liña de base. Cubriremos no Xade os resultados desta  avaliación inicial.  

Na avaliación formativa ou continua, concédelle importancia á evolución do alumnado conferindounha 

visión das dificultades e dos progresos de cada un. Pártese da observación directa e sistemática de: grao de 

participación e interese nas tarefas individuais e colectivas, progresos e dificultades dos novoscontidos, 

revisión diaria das actividades individuais e na corrección das actividades na clase en gran grupo e 

individual. Esta avaliación formativa materializarasenas tres sesións de avaliación, ao final de cada 

trimestre, nas que participará a titora, a xefe de estudos e todo o profesoradoimplicado. 

A avaliación final ou sumativa é a síntese de todos os elementos proporcionados pola avaliación inicial e 

continua, coobxecto de que nos permita formular un xuízo global, xeneral e final que resuma o progreso 

realizado polos alumnos durante ocurso. 

Nestaavaliacióntomarase a decisión sobre a  promocióndos alumnos, a cal será a do grupo de mestres 

participantes na sesión de avaliación ,cunha especial consideración á decisión da titora. Valorarase a 

situación persoal de cada alumno. Recomendamos a repetición a todos aquelesnenos que non teñan 

adquirido o grao mínimo de consecución de aqueles estándares de aprendizaxe indicados na programación 

de cara área. 

Para a educación presencial os instrumentos de avaliaciónpoderán ser a observación directa, traballos 

presentados de xeito individual e probas escritas ouorais. Sin embargo, se a educación se tivera que levar a 

cabo de xeito non presencial farase a través de traballos individuais presentados na aula virtual e algunha proba 

escrita ou oral levada a cabo telemáticamente. 
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5.1. Avaliación da propia programación. 

Esta programación precisa dun sistema de seguimento e de control cuxoobxectivo consista en regular o 

axuste do desenvolvementoao previsto. A avaliación, por conseguinte, vainos permitir rectificar e redefinir 

esta programación. 
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Polo tanto, avaliarase aqueles aspectos que inciden e teñen como fin unha adecuada retroalimentación do 

proceso de ensinanza-aprendizaxe: 

-a adecuación dos obxectivos e desenvolvemento das competencias básicas, 

-a distribución equilibrada e apropiada das actividades, 

-a idoneidade da metodoloxía e dos recursos e a validez dos ítems avaliativos. 

- fomento da lectura e das TICs. 

- recursos materiais e persoais. 

- as actividades de reforzo e ampliación de cada unha das áreas. 

Seguindo a evolución destes aspectos podemos comprobar si o proceso de ensinanza-aprendizaxe así 

como esta programación se encamiña a dirección desexada, é dicir, si se adecúa ás necesidades educativas 

dosalumnos. 

Así, a través da recollida de datos continuada e sistemática en cada trimestre (avaliación formativa ou 

continua) permitiranos levar un proceso de aprendizaxemáis personalizado. 

Ao final do curso avaliaremos este programación, facendo especial fincapé nos seguintes aspectos: a 

idoneidade do deseño e desenvolvementodesta programación, o valor dos obxectivospropostos, a 

adecuación das estratexias metodolóxicas, a coherencia das experiencias de ensino- aprendizaxe,.... 

5.2. Criterios de cualificación. 
 

Valoración dos contidos e 

competencias adquiridas 

oudesenvolvidasnaunidade 

50% • Realización de probas escritas 

ouoraisao finalizar cada unidade 

e ao final dotrimestre 

• Rúbricas deavaliación 
• No caso de educación non presencial: 

poderán avaliarse os coñecementos a 
través de traballos entregados na Aula 
Virtual. 

Valoración do traballona aula: 

• Realización adecuadado 

traballo 

• Organización dos materiais 

• Presentación do caderno 

• Educación non presencial. 

30% • Caderno 

• Rexistro de actividades da 

clase. 

• Rexistro de organización demateriais 
• Rexistro de actividades presentadas na 

Aula Virtual. 
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Valoración de actitudes na 

aula: 

• Escoita 

• Participación 

• Esforzo 

• Colaboración 

• Valoración de actitudes non 
presenciais. 

 

20% • Rexistro de entrega de 

tarefas notempo 

• Rexistro de corrección dastarefas 

• Rexistro departicipación 

• Rexistro de actitudenaaula 

• Poderá valorarse a súaactitude, 
participación e esforzo a través da Aula 
Virtual e co uso do Cisco Webex. 
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As áreas de Valores sociais e cívicos e Afondamento e Reforzo da Lingua Galega contan con criterios de 

avaliación propios, os cales aparecen reflexadosnasúa programación didáctica. 

 

QUEN ADOPTA AS DECISIÓNS SOBRE A PROMOCIÓN? 

O alumno ou a alumna accederá ao quinto 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 unhasoa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación  e 

apoio. 17 A repetición consideraraseunha 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 decisiónscorrespondentes 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 paisoutitores do alumno por parte 

do mestretitor. 

De darse educación non presencial está decisión de promoción poderá tomarse de forma telemática entre o 

profesorado implicado.
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6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO. 
 

Estas actividades de reforzo serán determinadas polas características individuais de cada alumno, xa que 

é imposible a priori ver cales van ser os obxectivos non acadados, nin as causas destas carencias. 

Durante todo o curso as actividades serán significativas, permitirán a interacción entre iguais, Terán 

relación coas diferentes capacidades ,permitirán alcanzar os obxectivos e contidos propostos,permitirán a 

expresión, terán en conta os ritmos de aprendizaxe, reflexarána organización e serán avaliadas. Serán 

iniciais, de desenrolo (consolidación, ampliación, reforzo) e deavaliación. 

Na área de LinguaCastelá e Lingua Galega realizaremos actividades encamiñadas a: 

-Resolver adiviñas. 

-Resolver encrucillados. 

-Buscar palabras en sopa de letras. 

-Inventar fábulas. 

-Buscar no dicionario. 

-Entrar en páxinas web e buscar información. 

-Escribir cartas ou en correo electrónico a unha persoa (real ou inventada). 

-Corrixir pequenos  textos aplicando as regras ortográficas estudadas v/b, x/s..... 

-Facer receitas de cociña. 

-Resumir un texto. 

-Buscar personificacións , comparacións e metáforas nun texto. 

-Ler o xornal. 

-Inventar ou comentar unha nova. 

-Recitar e memorizar poemas. 

Na  área de Matemáticas  as actividades - tipo serán: 

-Realización de exercicios de cálculo oral de forma reiterada. 

-Utilizar a resolución de problemas como a mellormaneira de aplicar as operacións de cálculo 

estudadas. 

-Experimentar co propio corpo e os obxectos que nos rodean a hora de facer medicións e 

recoñecementos dos conceptos topolóxicos básicos. 

-Utilizar as rutinas diarias da clase para o asentamento de conceptos temporais elementais. 

-Aplicar o coñecemento das gráficas e utilizalas no resto das actividades diarias da clase. 

(normas de comportamento, rexistro de faltas, menús do comedor. ). 

-Suscitaremos oportunidades de traballar coas TICs e na biblioteca para axudarnos a acadar as 



Ceip Wenceslao Fernández Flórez PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA 2020-2021 

78 

 

 

 

competencias básicas desta área. 

Na área de Ciencias Sociais e da Natureza faremos actividades como: resumes, subliñado do máis 

importante, mapas conceptuais dos contidos que estamos ou vamos a traballar, relacionar o contido 

con experiencias ou situacións da vida cotiá e con obxectos, realizar xogos cos contidos: sopa de 

letras, encrucillados,.... 

 

En caso de que a docencia tivese que ser de forma non presencial, este tipo de actividades serán 

presentadas ao alumnado por medio da aula virtual. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

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

destexeito se garante o desenvolvemento de todo el e maisunha 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 aoestablecemento de mecanismos de 

reforzo para lograr o éxito escolar. Os mecanismos de reforzo, que deberán poñerse en práctica tan 

pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as 

adaptacións do currículo. A nosaactitude 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 requiraunha 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 condiciónspersoaisou 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 naComunidade Autónoma de Galicia, haberá que proporcionarlleós alumnos reforzo 

educativo, que é unha medida de atención educativa de tipo ordinario, que non 

requireavaliaciónpsicopedagóxica 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 inspeccióneducativa. 

 

Para levar a cabo as medidas de atención a diversidade é necesario ter un traballo coordinado co 

Departamento de Orientación. No caso de pasar a educación non presencial, este traballo coordinado é 

super importante para que o alumnado quede atendido sempre. Teríase que levar a cabo este traballo de 

forma telemática cos membros do Departamento de Orientación que atende o noso alumnado.
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8. PRÁCTICAS DE COMPRENSIÓN E FOMENTO DA LECTURAE 

DA ESCRITURA. 
 

O obxectivo que pretendemos nestecurso en canto estas prácticas non é outro que o de contribuír a que 

o noso alumnado poidachegar a ser competente lingüisticamente, que sexa quen de comunicarse mellor, 

entendida no seumáis amplo senso posible. Entendemos así que para os nosos alumnos aprender lingua 

debe ser aprender a usala con propiedade e desenvolver as catrohabilidades lingüísticas: falar, escoitar, ler 

e escribir. Pero para a consecución destefin cremosque non é suficiente coa posesión destas habilidades, 

se non que tamén é esencial a actitudecara a lectura e escritura. Para iso realizaremos actividades caraa 

este obxectivo: o gusto pola lectura eescritura. 

Así seguiremos realizando a HORA DE LER (de 12:00 a 12:30 para 4ºB e 4ºC; e de 12:30 a 12:50 4º A). 

Neste curso esta Hora de Ler, ademais de ser una lectura silenciosa, tamén a aproveitaremos para realizar 

outras actividades relacionadas: lectura dun conto por parte do mestre, do alumno, traballar sobre unha 

lectura determinada... Mercarase un libro de lectura colectiva e empregaranseoutros existentes no 

centro. 

Ademaisdesta dedicación diaria @s nen@spoderán utilizar a biblioteca de aula, sempremantendo as 

normas de cuarentena dos libros.  

Ademaisdestas actividades participaremos en todas aquelas que dende o Equipo de Dinamización 

Lingüística e do Equipo de Biblioteca nos plantexan para fomentar o hábito da lectura e da escritura, 

sempre a nivel de aula. 

A nivel de aula, poñeremos a disposición dos alumnos textos literarios que respondan aosseus gustos e 

preferencias (biblioteca de aula). Algúns dos principios para lograr unha boa práctica e fomento da lectura 

e da escritura nos nosos alumnos dentro da aulaserán: 

-Facer actividades de pre-durante e post-lectura (anticipar - predecir - inferir a partir do título do texto, 

da tapa, das imaxesou da lectura dun dos parágrafos finais) 

-Descubrir dificultades de comprensión mentres transcorre o proceso de ensino aprendizaxe. 

-Traballar a variedade de textos. 

-Dar sentido e contexto ao acto de ler. 

-Propoñersituacións con propósitos determinados. 

-Respetar gustos e preferencias. 

-Permitir o intercambio oral de interpretacións. 

-Propiciar momentos para a escoita e a lectura por placer. 
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-Explicar dende o punto de vista do docente cómo se busca a información. 

As actividades – tipo que poñeremos en práctica: 

Propoñersituaciónsreais onde sexa necesario: 

- Ler o diario, unha receta de cociña, o reglamento dun xogo,… 

Seleccionar un texto que lles agrade para contar o contidoao resto dos compañeiros. 

Nas lecturas dos libros de textos ou de calquera conto. 

- Establecer similitudes e diferenzas. 

-Confeccionar debuxos, resumes,... 

-Cambios de personaxes, de finais. 

-Dramatizar distintas escenas. 

-Inventar títulosdiferentes. 

 

Organizar as fichas dos libros da biblioteca da aula. 

Dramatizar textos asumindo diferentes roles. 

Argumentar distintas posturas de determinadas personaxes. 

Logo da lectura podemos realizar diversas actividades: debuxar, ditar palabras, responder preguntas, 

etc. 
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9. INTRODUCCIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN EDA 
COMUNICACIÓN. 

Como vai especificado no apartado de materiais e recurso didácticos, nanosa aula contamos con 

ordenador con conexión a Internet e PDI. O uso da internet tanto para buscar información como para 

realizar exercicios específicos será esencial. 

Aproveitaremoscalquera sesión de calquera materia para o uso das TIC con actividades como: 

- Programas sobre lingua galega, castelá, matemáticas e ciencias sociaisou danatureza. 

- CD de comunicación oral tanto en lingua galega comocastelá. 

- Libros dixitais de SM. 

- Uso doword. 

- Búsqueda de información nainternet. 

- Xogos de carácter matemático, lingüístico ou decoñecemento. 
 
 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EEXTRAESCOLARES. 
 

Celebraransetodas asconmemoraciónsfixadas pola Consellería de Educación, as cales serán tratadas a 

nivel de aula. Ademais das que veñenfixadas no calendario escolar, celebrarase o Magosto, o Nadal, o 

Entroido e a Semana das Letras Galegas. 

Tamén participaremos a nivel de aula en aquelas actividades propostas polo Equipo de Dinamización 

Linguística, de Biblioteca e de Actividades Complementarias e Extraescolares. Aproveitaremosaquelas 

actividades que poidanxurdirao longo do curso para afianzar contidos das distintas áreas. 

Estas actividades celebraránse de forma presencial no colexio. Para a modalidade non presencial 

poderánse ofrecer outro tipo de actividades que o alumnado poida realizar nasúa casa. Poderían ser 

actividades tipo: decorar unha cabaza para Samaín e mandar unas fotos o grupo-clase,… 

Segundo o diposto no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, na disposición adicional terceira, sobre as 

tarefas extraescolares na etapa de primaria, dicir que levarán unha tarefa coa finalidade de reforzar os 

contidos que estamos a traballarna aula neseintre para fomentar a súaresponsabilidade e autonomía. Esta 

tarefa terá un adecuado encaixena vida das familias respectando os tempos de lecer do alumnado. 
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11.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para unha organización e un bodesenvolvementodesta programación é necesario ter en conta os recursos 

materiais, personais e organizativos, xa que supoñen un gran apoio para que o proceso de ensinanza-

aprendizaxe sexa un feito. Éstos vannos dar a oportunidade de ofrecer e dar unharesposta educativa o máis 

adaptada posible ás necesidades do grupo-clase e de cada alumno. 

RECURSOS MATERIAIS ( TODO O MATERIAL SERÁ DE USO INDIVIDUAL.) 

 Libro de texto 

 Láminas, mapas,… 

 Material fotocopiable elaborado polosmestres. 

 Novas tecnoloxías: ordenador con conexión a internet e PDI. 

 Cadernos 

 Libros de literatura infantil. 

 Libros de lecturas colectivas. 

 Material de matemáticas: regras, compás, dominó, xeoplanos,… 

 Biblioteca de aula. Este curso por mor da pandemia o alumnado non acudirá a biblioteca, coma 
en cursos anteriores. Utilizará só a biblioteca de aula; nesta biblioteca os libros pasarán a  estar 
en cuarentena de uso en uso do alumnado. 

 Outros recursos: aqueles materiais que consideremos idóneos para reforzar, ampliar os 

coñecementos dos/as alumnos/as. 

RECURSOS PERSOAIS 

- Profesoras-titoras: Laura Casal Berdeal, Lorena Mosquera Gómez, Mº Luz Castelo Espiñeira. 

- Profesor de Educación Física: Ricardo RuibalArmesto. 

- Profesora de Educación Musical: María Sol BarreiraLópez. 

- Profesor de LinguaEstranxeira: Mónica Silvia Calvelo Ponte 

- Profesora de Relixión: NievesFernández. 

- Profesoras de PT: Lucía Veréz Vivero, Paula Gómez del Valle Gómez. 

- Profesora de AL: Patricia CoedoLodeiro. 

- Orientadora: Mª Esther Castro González. 

 

En canto a educación non presencial, utilizaremos os seguintes recursos: 

- Aula Virtual 

- Plataforma Cisco Webex. 

- Correo GMAIL. 
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- Abalar Móvil. 

- Calqueraoutro recurso ou aplicación  necesaria para poder seguir coa educación e formación do noso 
alumnado. 
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