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1. Introducción e contextualización 

 O documento que se presenta corresponde á programación docente das áreas de 

ciencias sociais, ciencias naturais, matemáticas e lingua galega e literatura deseñada 

para os alumnos e alumnas do terceiro e cuarto curso de educación primaria do CEP 

Plurilingüe de Carreira. 

 O CEP Plurilingüe de Carreira é un centro público, situado nun entorno rural do 

concello de Ribeira. O desenvolvemento económico da poboación baséase no sector 

servizos, hostalaría, pesca, industria conserveira e agricultura. O desemprego xuvenil 

presenta uns índices elevados e a actividade económica do contorno é xeralmente media-

baixa. A predominancia lingüística do entorno é a castelafalante. 

 O centro consta dun edificio de dúas plantas entre as que se distribúen as diversas 

instalacións educativas. 

 A xornada lectiva do centro é continua, en horario de  mañá de 09:00 a 14:00 h. 

 O grupo de 3º e 4º está formado por 16 nenos/as moi dinámicos e activos cun gran 

interese polo mundo que os rodea. En canto ás características psico-sociais do alumnado 

cabe destacar que é un grupo bastante heteroxéneo, tendo en conta a diversidade propia 

dunha aula de terceiro na que se presentan diferenzas no nivel de adquisición das 

competencias clave. 

 O profesorado que imparte docencia neste grupo é o seguinte: 

- Titora: Uxía Muñiz Quintela / Carlos Otero de la Cuétara 

- Especialista de música: Manuel Casabielle Saéz. 

- Especialista de inglés: Dolores Sampedro Ageitos/ Martín Vedia 

- Especialista de educación física: Uxía Muñiz Quintela /Carlos Otero de la Cuétara. 

- Especialista de relixión católica: Juana Mª Mariño Basoco 

- Especialista en audición e linguaxe: José Luis Campaña Parada 

- Especialista en pedagoxía terapéutica: Tamara Moscoso Rodríguez 

 Este documento recolle todos os aspectos relacionados co procesos educativos 

que se levarán a cabo durante o curso 2020/2021. 

 Para o deseño desta programación empregáronse os seguintes documentos que 

actúan como bases lexislativas: 

• Lei Órgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

• Real decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico 

da educación primaria, no que desenvolve os aspectos do mesmo en atención á nova 

configuración do currículo. 



• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia,o cal se concreta para este 

centro por medio do Proxecto Educativo e a súa vez para esta aula por medio desta 

proposta. 

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

• Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario 

en Galicia. 

• Orde do 9  de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e promoción do 

alumnado que cursa educación Primaria. 

• Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de 

Galicia.   

• Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben 

adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación 

primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

• Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensinanza non 

universitaria de Galicia para o curso 2020/2021 (Actualización: 22 de setembro de 2020) 

• PXA. 

 

2. Previsión do desenvolvemiento da programación nos escenarios de 

actividad lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial, incidiendo nos 

seguisteis aspectos: 

 Debido a situación derivada pola crise sanitaria provocada pola COVID- 19, e tendo 

en conta o recollido no Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de 

ensinanza non universitaria de Galicia para o curso 2020/2021 (Actualización: 22 de 

setembro de 2020) son 3 os posibles escenarios nos que nos podemos atopar:ensino 

presencial, semi presencial e non presencial.  

A principio de curso, realizouse unha enquisa as familias co fin de comprobar os 

medios electrónicos e informáticos dispoñibles e comprobar a posibilidade de seguir un 

proceso de aprendizaxe non presencial, de ser o caso. Unha vez obtidos os resultados, 

coñecemos que no noso centro hai 6 alumnos que non dispoñen dos medios necesarios 

para levar a cabo un ensino a distancia. Concretamente na aula de 3º e 4º hai 3 



alumnos/as que non teñen medios informáticos dispoñibles e 2 delas tampouco teñen 

conexión a internet.  

Dende o centro, co fin de garantir o dereito á educación de todo o alumnado, 

solicitáronse á UAC (Unidade de Atención a Centros) 6 ordenadores/tabletas e conexión a 

internet para 3 alumnos/as. 

A previsión para o desenvolvemento da programación é a seguinte: 

No caso de ensino semipresencial, subirase nese mesmo día o traballado na clase 

(explicación e actividades) á aula virtual para que o alumno o realice o día seguinte. En 

caso de dúbidas, poderán solicitar a través da aula virtual/correo electrónico unha titoría 

telefónica ou unha videoconferencia a través da plataforma Webex. No caso de non 

dispoñer de medios informáticos, entregaráselle o material necesario para poder realizar 

as actividades que se explicarán por correo electrónico ou por vía telefónica. Para o resto 

do alumnado, as clases desenvolveranse no centro con normalidade.  

No caso de ensino non presencial, desenvolverase a programación do seguinte 

xeito. En caso de confinamento de ata 14 días, aproveitaremos este período para repasar 

os contidos mínimos do nivel correspondente traballados ata o momento. Para tal fin,  

utilizaremos, de forma xeral, a aula virtual. Nela colgaranse as actividades que hai que 

realizar e material complementario necesario. Para aquel alumnado que non dispoña de 

medios electrónicos/internet ou acompañamento axeitado, poñerase á súa disposición un 

caderno de reforzo que se enviará á casa a través do servicio de GAEM do concello.  

En caso de que o confinamento se prolongue durante un período superior a 14 días, 

será a partir do día 15 cando empezaremos a traballar co alumnado materia nova. 

Traballarase a través da aula virtual e en caso de ser necesario, utilizaremos a plataforma 

Webex para explicacións, postas en común, clases virtuais, titorías... 

Para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado, o profesorado 

utilizará a aula virtual. En caso de percibir que hai alumnos/as que non acceden ós 

contidos e traballos programados, dende as titorías realizaranse chamadas telefónicas 

para interesarse do motivo que impide realizar ese seguimento. 

Debido a idade do alumnado co que estamos a traballar é de vital importancia a 

colaboración coas familias, polo que a comunicación debe ser fluída. Co fin de favorecer á 

transición ao ensino non presencial e co obxectivo de mellorar a competencia dixital do 

alumnado, dedicaremos tempo na aula a: 

- Acceder á aula virtual. 

- Visualizar os contidos que hai nela. 



- Introdución no uso do ordenador: uso do teclado, uso do rato, coñecer aplicacións 

que poden ser utilizadas tanto no ensino presencial como non presencial, enviar 

arquivos...  

Así, o obxectivo nas primeiras semanas do curso, será  familiarizalos con esta 

plataforma e enviaranse actividades que se realizarán na casa xunto coas súas familias 

para poder resolver as dúbidas existentes na clase, antes de que se produza un 

confinamento e a súa vez comprobar que todo funciona correctamente. Para poder facelo 

o centro daralle a cada alumno/a un nome de usuario e un contrasinal.  

Finalizado o período de ensino non presencial e tras a incorporación ás aulas 

recordaranse as medidas de hixiene e sanitarias vixentes nese momento. Valoraranse as 

dificultades que se tiveron durante o período de ensino non presencial, tanto referidas a 

problemas tecnolóxicos como de aprendizaxe. O obxectivo será reforzar as aprendizaxes 

non adquiridas e solucionar problemas tecnolóxicos para que, en caso de novo 

confinamento, non se volvan a producir. 

 

3. Concreción das aprendizajes imprescindibles non adquiridas no curso anterior. 

Ciencias Naturais 

CNB 2.3.1 Identifica os alimentos diarios necesarios e aplica o menú semanal de 

mérenlas na escola. 

CNB 2.2.1 Coñece algún trastorno alimentario e as estrategias para a sea prevención. 

CNB 2.2.2 Relaciona o exercício físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia 

saúde. 

CNB 4.2.1 / CNB 4.2.2 Realiza experiencias e analiza os efectos das formas sobre 

obxectos en movimientos cotiáns. 

CNB 2.1.2 Recoñece a nutrición como función vital 

Ciencias sociais 

CSB 2.4.1 Nomea os elementos e as características básicas dos ecosistemas sobre os 

que se investigou na aula. 

CSB 2.6.1 Cita algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece algúns usos aos que 

se destinan. 

CSB 2.7.1 Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece algúns usos aos 

que se destinan. 

CSB 2.8.1 Elabora un esbozo do plano do barrio no que esté situada a escola e deseña 

posibles itinerarios de acceso dende a súa casa 

CSB 3.2.1 Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos servizos do concello 



CSB 5.2.2 Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia de cada 

profesión, a responsabilidade e a contribución social. 

CSB 5.1.1 Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os beneficios 

que producen na vida cotiá. 

CSB 5.2.1 Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu uso. 

CSB 1.1.1 Fai conxeturas, predicións e recolle información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, 

selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusións sinxelas e as 

comunica. 

CSB 1.1.2 Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas 

coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume 

responsabilidades. 

CSB 1.2.1 Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento 

responsable, construtivo e solidario, valorando o esforzo e o coidado do material. 

CSB 3.7.2 Diferencia en tre traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que 

prestan servizos. 

CSB 3.8.1 Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro e como pón nos 

medios de transporte. 

CSB 3.8.2 Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública e dos seus 

elementos. 

Matemáticas 

MTB 3.2.1 / 3.3.1 Coñece e utiliza as unidades de medida de peso e capacidade. 

MTB 4.2.1 Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. 

MTB 4.3.1 Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas. 

MTB 1.3.1 Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas. 

MTB 3.1.1 Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de 

medida de lonxitude. 

MTB 3.2.1 Coñece e utiliza o quilo, medio quilo e o cuarto quilo como unidades de medida 

de peso. 

MTB 3.3.1 Coñece e utiliza o litro, medio litro e o cuarto litro como unidades de medida de 

capacidade. 

MTB 4.4.1 Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos. 

MTB 4.5.1 Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos 

traballados. 

MTB 5.1.1  Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. 



MTB 5.1.2 Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de gráficos. 

MTB 5.2.1 Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso posible e suceso imposible. 

Lingua Galega 

LGB 3.1.5 Compón, seguindo modelos, textos relacionados cos medios de comunicación 

social. 

LGB 4.1.1 Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, adxetivo, 

verbo. 

LGB 3.1.3 Usa nos seus escritos dous puntos, puntos suspensivos, signos de 

exclamación. 

LGB 3.3.1 Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 

 

4. Liñas xerais do plan de reforzo e recuperación das aprendizajes imprescindibles 

non adquiridas o curso pasado. Medidas metodolóxicas e organizativas. 

 Tal e como se establece nas Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación 

infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, a 

avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar e consistirá en: 

 a)Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

 b)Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 

así como a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes 

competencias clave. 

 c)Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de 

tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do profesorado. 

 Unha vez analizados os estándares de aprendizaxe non adquiridos de cada unha 

das áreas e que aparecen recollidos no apartado 3 desta programación, cabe destacar 

que serán tidos en conta á hora de introducir os novos contidos. Así mesmo, ao estar o 

alumnado nun grupo mixto no que se encontran escolarizados alumnos de 1º e 2º curso, 

recuperar esas aprendizaxes resulta máis doado, xa que tanto os estándares adquiridos 

coma os que non, volveranse a traballar na aula e favorecerase deste xeito a adquisición 

das competencias clave. 

 

 

6.Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable:



 



CIENCIAS DA NATUREZA 3º EP 

O
b
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Consecución CC 
Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

Av 
A
V 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

b 
e 
g 
h 
i 

B1.1. Realización de proxectos 
e presentación de resultados. 
B1.2. Busca guiada de 
información en internet e 
noutros soportes. 
B1.3. Utilización básica de 
tratamento de textos para a 
presentación de traballos. 

B1.1. Realizar un proxecto 
para a obtención dun 
produto como resultado 
dun problema formulado, 
elaborando con certa 
autonomía documentación 
sobre o proceso. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza a información 
importante, obtén conclusións e 
comunica o resultado de forma 
oral e escrita de maneira 
ordenada, clara e limpa, en 
diferentes soportes. 

Presenta traballos de 
maneira ordenada, clara, 
limpa e coherente 

CAA 
CCL 
CMCCT 
CSIEE 
CD 

Comprensión 
lectora, expresión 
oral, expresión 
escrita, comuni-
cación audiovi-
sual. TIC 

Análise 
Rúbrica 

T 

CNB1.1.2. Manifesta certa 
autonomía na observación, 
planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións. 

Planifica as tarefas de 
maneira autónoma 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

Emprendemento Análise 
Rúbrica 

T 

b 
e 
h 

B1.4. Iniciación á actividade 
científica. 

B1.2. Establecer 
conxecturas de sucesos 
ou problemas que ocorren 
no seu contorno por medio 
da observación, e obter 
unha información. 

CNB1. 2.1. Establece 
conxecturas de sucesos ou 
problemas do seu contorno 
mediante a observación obtén 
unha información. 

Observa o seu contorno e 
é capaz de extraer infor-
mación 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

CL 
EO 
EE 

Escala de 
observación 

T 

a 
b 
c 
m 

B1.5. O traballo cooperativo. 
B1.6. Técnicas de estudo e 
traballo. 
B1.7. Hábitos de traballo, 
esforzo e responsabilidade. 

B1.3. Traballar de forma 
cooperativa apreciando o 
coidado pola seguridade 
propia e a dos seus 
compañeiros/as, coidando 
as ferramentas e facendo 
un uso axeitado dos 
materiais. 

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

Mostra hábito de traballo 
individual e en grupo 

CAA 
CMCT 
CSC 
CSIEE 

Educación cívica 
Valores, igualda-
de, equidade, 
resolución pacífi-
ca de conflictos, 
liberdade. 

Análise 
Rúbrica 

T 



CIENCIAS DA NATUREZA 3º EP 

O
b
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Consecución CC 
Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

Av 
A
V 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

g 
k 

B2.1. O corpo humano e o seu 
funcionamento. 
B2.2. As funcións vitais. 
Importancia dos sentidos en 
relación co medio. 
B2.3. Recoñecemento dos 
cambios físicos e persoais nas 
diferentes etapas da vida das 
persoas. 

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

CNB2.1.1. Explica a morfoloxía 
externa do propio corpo, o seu 
funcionamento nun sentido 
global e os cambios nas 
distintas etapas da vida. 

Identifica os cambios físi-
cos e persoais nas diferen-
tes etapasd a vida das 
persoas. 

CMCCT Comprensión 
lectora. 
Expresión Oral 
Expresión escrita 

Probas 
obxetivas 

T 

CNB2.1.2. Coñece os principais 
órganos vitais e entende a súa 
importancia no funcionamento 
do organismo. 

Recoñece os principais 
órganos vitais e entende a 
súa importancia 

CMCCT Comprensión 
Lectora, Expre-
sión Oral e escri-
ta 

Probas 
obxetivas 

2 

a 
b 
c 
d 
g 
k 
m 

B2.4. Saúde e enfermidade. 
B2.5. Hábitos saudables: 
alimentación, hixiene, exercicio 
físico e descanso. 
B2.6 Factores que producen as 
enfermidades máis habituais: 
carie, obesidade, gripe, 
catarros... 
B2.7. Coñecemento de si 
mesmo/a e dos e das demais: 
emocións e sentimentos propios 
e alleos. 
B2.8. A relación cos demais. 
Toma de decisións. 
B2.9 A igualdade entre homes e 

B2.2. Identificar e explicar 
as consecuencias para a 
saúde e o 
desenvolvemento persoal 
de determinados hábitos 
de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso 
deseñando protocolos 
para a súa prevención. 

CNB2.2.1 Emprega hábitos de 
hixiene, de exercicio e de 
alimentación sa na escola. 

Ten hábitos saudables; 
alimentación; hixiene; 
exercicio físico e descanso 

CMCCT 
CSC 

Comprensión 
lectora, Expre-
sión Oral e Escri-
ta 

Rexistro 
Anecdótico 

2 

CNB2.2.2. Recoñece algúns 
factores causantes das 
enfermidades máis habituais 
(caries, catarros, gripe e 
obesidade) e aplica actuacións 
para á súa prevención. 

Coñece os factores que 
producen as enfermidades 
máis habituais e aplica 
actuacións para a súa 
prevención 

CMCCT Emprendemento, 
valores, igualda-
de 

Escalas de 
observación 

2 



CIENCIAS DA NATUREZA 3º EP 

O
b
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Consecución CC 
Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

Av 
A
V 

mulleres. 

e 
h 

B2.10. Clasificación dos 
alimentos en función dos 
nutrientes principais. 
B2.11. Pirámide alimentaria. 
B2.12. Análise de dietas 
equilibradas. 

B2.3. Deseñar un menú 
equilibrado para a súa 
idade. 

CNB2.3.1. Clasifica alimentos 
en función dos nutrientes 
principais. 

Realiza unha clasificación 
dos alimentos máis habi-
tuais en función dos nu-
trientes 

CMCCT Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 
Análise ca-
derno 

2 

CNB2.3.2. Diferencia entre dieta 
equilibrada e non equilibrada e 
elabora un menú saudable na 
escola. 

Elabora unha dieta equili-
brada 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

Expresión Oral e 
escrita. 
Emprendemento 

Lista de 
cotexo 

2 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

b 
g 
e 
l 
i 

B3.1. Diferenza entre seres 
vivos e inertes. 
B3.2. Identificación de animais e 
de plantas como seres vivos. 
B3.3. Clasificación de animais 

B3.1. Identificar e 
clasificar, con criterios 
científicos, animais e 
plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as 
súas características 

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

Identifica e clasifica ani-
mais vertebrados e inver-
tebrados 

CMCCT 
CSIEE 

Expresión oral e 
escrita 

Probas escri-
tas e lista de 
cotexo 

1 
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Transversais 
Instrumentos 

Av 
A
V 

o vertebrados e invertebrados a 
partir de características 
observables. 
 
B3.4. Clasificación das plantas 
(herbas, arbustos e árbores) a 
partir de características 
observables. 
B3.5. Utilización guiada de 
claves e de guías de animais e 
plantas para a clasificación e 
identificación dalgunhas 
especies existentes en Galicia. 
B3.6. Identificación de cambios 
observables que se producen 
nos seres no contorno. 

principais e buscar 
información en fontes 
variadas. 

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

Identifica e clasifica plan-
tas do seu contorno 

CMCCT 
CCL 
CSIEE 

Expresión Oral e 
Escrita 

Probas escri-
tas e lista de 
cotexo 

1 

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

Usa guías de plantas e 
animais 

CMCCT 
CAA 

Comprensión 
lectora 
Expresión Oral e 
Escrita 

Análise de 
produccións 

1 

a 
b 
c 
e 
h 
i 
j 
l 
m 
o 

B3.7. Observación e 
comparación das diversas 
maneiras en que os seres vivos 
realizan as funcións vitais 
utilizando instrumentos 
apropiados e medios 
audiovisuais e tecnolóxicos da 
maneira máis precisa e rigorosa 
posible. 
B3.8. Valoración da 
biodiversidade e interese pola 
súa conservación. 

B3.2. Observar e rexistrar 
de forma cooperativa, 
algún proceso asociado ao 
ciclo vital dun ser vivo, no 
seu medio ou na aula. 
Comunicar de xeito oral e 
escrito os resultados, 
empregando soportes 
textuais variados. 

CNB3.2.1. Coñece as funcións 
de relación, reprodución e 
alimentación dun ser vivo e as 
explica empregando diferentes 
soportes. 

Explica as principais fun-
cións dos seres vivos 

CMCCT Expresión Oral e 
Escrita 

Lista de 
cotexo 

1 

CNB3.2.2. Rexistra e comunica 
de xeito oral e escrito os 
resultados da observación do 
ciclo vital previamente 
planificado. 

Explica e representa o 
ciclo vital dun ser vivo no 
seu contorno 

CMCCT 
CCL 
CSIEE 
CD 

Expresión Oral e 
Escrita 
Comprensión 
lectora 

Escala de 
observación 

1 
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BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

a 
b 
c 
g 
h 

B4.1. Fontes de enerxía. A 
enerxía e os cambios. 
B4.2. Intervención da enerxía 
na vida cotiá. 
B4.3. Uso responsable dos 
recursos naturais do planeta. 
Aforro enerxético. 
B4.4. A produción de residuos, 
a contaminación e o impacto 
ambiental. 
 
B4.5. 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 facendo 
fincapé no aforro 
enerxético e no impacto 
medioambiental. 

CNB4.1.1 Coñece algunhas 
fontes de enerxía, os seus usos 
e a súa intervención na vida 
cotiá. 

Recoñece as principais 
fontes de enerxía e os 
seus usos 

CMCCT 
CSC 

Expresión Oral e 
Escrita 

Probas 
obxetivas 

3 

CNB4.1.2. Emprega actitudes 
responsables de aforro 
enerxético e de recollida de 
residuos na escola. 

Mostra actitude de respec-
to e coidado do medio 
ambiente 

CMCCT 
CSC 

Educación Cívica 
Emprendemento 

Escalas de 
observación 
Diario de 
clase 

3 

b 
e 
g 
h 

B4.6. Cambios de estado da 
auga. 
B4.7. O ciclo da auga. 
B4.8. Identificación de forzas 
coñecidas que fan que os 
obxectos se movan ou 
deformen. 

B4.2. Realizar 
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións 
para recoñecer os 
cambios de estado da 
auga e os efectos de 
forzas coñecidas no 
movemento dos corpos. 

CNB4.2.1. Explica os cambios 
de estado da auga en 
fenómenos naturais e situacións 
da vida cotián. 

Recoñece os cambios de 
estado da auga 

CMCCT 
CCL 

Expresión Oral e 
Escrita 

Escalas de 
observación 
Diario de 
clase 

3 

CNB4.2.2. Realiza experiencias 
sinxelas para identificar as 
forzas que fan que os obxectos 
se movan en situacións reais. 

Identifica máquinas sim-
ples 

CMCCT Emprendemento Escalas de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

3 
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Av 
A
V 

b 
g 
h 

B4.9. Identificación de 
compoñentes e preparación 
dunha mestura. 

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

CNB4.3.1. Compara densidades 
de diferentes sustancias que 
emprega diariamente con 
respecto á auga. 

Diferencia densidades de 
substancias domésticas 
con respecto a auga 

CMCCT Expresión Oral e 
Escrita 
Comprensión 
lectora 

Lista de 
cotexo 

3 

CNB4.3.2. Realiza algunhas 
mesturas de uso doméstico e 
presenta conclusións dos 
resultados. 

Recoñece algunhas que 
utilizamos diariamente 

CMCCT Emprendemento Escalas de 
observación 

3 

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

a 
b 
e 
g 

B5.1. Manipulación e 
observación do funcionamento 
de obxectos, aparellos e 
máquinas sinxelas (bicicleta, 
xoguetes, móbiles, tesoiras, 
roda, manivelas, espremedor, 
reloxo, pinzas, triturador...). 
B5.2. Importancia da ciencia e 
da tecnoloxía para mellorar as 
condicións de vida e de traballo. 

B5.1. Manipular e observar 
o funcionamento de 
aparellos e máquinas 
sinxelas simples e das 
complexas máis habituais 
e observar o seu uso na 
vida cotiá. 

CNB5.1.1. Coñece e emprega 
obxectos, aparellos e máquinas 
sinxelas de uso cotián na escola 
analizando o seu 
funcionamento. 

Recoñece aparellos do 
seu contorno como má-
quinas simples ou com-
postas 

CMCCT Comprensión 
lectora 
Expresión Oral e 
Escrita 

Probas 
obxetivas 
Escalas de 
observación 

3 

CNB5.1.2. Identifica e explica a 
enerxía que empregan 
obxectos, aparellos e máquinas 
sinxelas de uso habitual na vida 
cotiá. 

Identifica o tipo de enerxía 
que utilizan máquinas 
sinxelas do seu contorno 

CMCCT 
CCL 
CSC 

Comprensión 
lectora 
Expresión Oral e 
Escrita 

Escalas de 
observación 

3 

a 
b 
c 

B5.3. Planificación e realización 
dalgún obxecto ou máquina de 
construción sinxela. 

B5.2. Planificar e realizar a 
construción de forma 
cooperativa dalgún 
obxecto ou máquina 

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

Recoñece diferentes ofi-
cios e as ferramentas  e 
máquinas que empregan 

CMCCT 
CCL 
CSC 

Seguridade viaria Probas 
obxetivas 

3 
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d 
e 
g 
h 
j 
m 

 
 
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. 

sinxela para a resolución 
dun problema formulado e 
presentar os resultados en 
diferentes soportes. 

CNB5.2.2. Aplica os 
coñecementos ao deseño e 
construción dalgún obxecto ou 
aparello sinxelo, empregando 
operacións matemáticas no 
cálculo previo, así como as 
tecnolóxicas: unir, cortar, 
pegar... 

Emprega máquinas de uso 
cotián para facilitar as 
tarefas 

CMCCT 
CCEC 
CD 

Emprendemento  3 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

a 
b 
d 
e 
h 
i 

B1.1.Iniciación ao 
coñecemento científico 
e a súa aplicación nas 
Ciencias sociais. 
B1.2.Proposta de 
traballo que xurda dun 
problema, 
acontecemento ou 
inquietude e que supoña 
un proceso de 
investigación e acción 
que garanta 
participación activa do 
alumnado e facilite o 
proceso de 
autorregulación de 
aprendizaxes. 
B1.3.Busca e selección 
de información 
utilizando as tecnoloxías 
da información e a 
comunicación e outras 
fontes (directas e 
indirectas), 
organización, análise, 
documentación do 
proceso mediante o uso 
do cartafol e 
comunicación das 
conclusións. 

B1.1.Realizar un traballo de 
investigación que supoña a 
busca, selección e 
organización de información 
sobre a área (empregando 
as TIC e outras fontes), a 
realización dun produto, a 
documentación do proceso 
(a través do uso do cartafol) 
e a comunicación do 
resultados, valorando o 
esforzo e amosando 
actitudes de cooperación, 
participación e respecto. 

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

Selecciona informa-
ción relevante dun 
texto de xeito oral e/ou 
por escrito 

CAA 
CCL 
CD 
CMCCT 

Expresión oral e 
escrita. 
Comunicación 
audiovisual 

Análise de 
producións. 
Rúbricas 

T 

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

Traballa de xeito au-
tónomo e mostra acti-
tudes de cooperación, 
participación e respec-
to 

CSIEE 
CAA 
CMCCT 

Emprendemento Rexistro 
anecdótico 
análise de 
producións 

T 
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B1.4.Iniciativa 
emprendedora. 
Planificación, xestión e 
presentación dos 
proxectos co fin de 
acadar obxectivos. 

a 
b 
c 
d 

B1.5.Emprego de 
técnicas de estudo 
individual e de 
estratexias de traballo 
cooperativo. Valoración 
do esforzo e coidado do 
material. 
B1.6.Participación activa 
e construtiva na vida 
social, uso das normas 
de convivencia. A 
cooperación e o diálogo 
como valores 
democráticos e recursos 
básicos na resolución 

B1.2.Empregar estratexias 
de traballo cooperativo, 
adoitar un comportamento 
de respecto e tolerancia 
ante as diferentes ideas e 
achegas alleas nos diálogos 
e debates. 

CSB1.2.1.Participa en actividades 
individuais e de grupo e, emprega 
estratexias de traballo cooperativo 
adoitando un comportamento 
responsable, construtivo e solidario e 
respecta os principios básicos do 
funcionamento democrático. 

Emprega estratexias 
de traballo cooperativo 
adoptando un compor-
tamento de respecto e 
tolerancia ante as 
diferentes ideas que 
xurden nos diálogos 
ou debates 

CSC 
CAA 
CMCCT 

Prevención e 
resolución pací-
fica de conflito, 
liberdade, xusti-
za, pluralismo 

Escalas de 
observación 
Rúbricas 

T 
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de Av. AV 

pacífica de conflitos. 

h 
e 
o 

B1.7.Utilización da 
terminoloxía propia da 
área e do uso de textos 
de carácter social, 
xeográfico e histórico. 

B1.3.Coñecer a terminoloxía 
propia da área e achegarse 
a comprender textos 
sinxelos de carácter social, 
xeográfico e histórico. 

CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía 
propia da área e comprende textos 
sinxelos de carácter social, xeográfico 
e histórico. 

Coñece a terminoloxía 
propia da área e com-
prende textos sinxelos 
de tipo social, xeográ-
fico ou histórico. 

CCL 
CMCCT 
CSC 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 

T 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

h B2.1.Sistema solar: o 
Sol e os planetas. 
Deseño de maquetas, 
presentacións ou 
animacións empregando 
ás TIC como estratexia 
de reforzo da 
aprendizaxe. 

B2.1.Recoñecer e situar os 
elementos principais do 
sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os 
elementos principais do Sistema Solar: 
o Sol, os planetas e recoñece algunha 
das súas características básicas 
empregando as TIC. 

Realiza un traballo de 
investigación empre-
gando as TIC e outras 
fontes sobre o sistema 
solas, valorando o 
esforzo, a cooperación 
e o respecto. 

CMCCT 
CD 

Comprensión 
lectora, expre-
sión oral, escrita, 
comunicación 
audiovisual, TIC 

Probas 
obxetivas 
Escalas de 
observación 

2 

h 
e 

B2.2.O planeta Terra e a 
Lúa, o seu satélite. 
Características. 

B2.2.Localizar o planeta 
Terra e a Lúa no sistema 
solar recoñecendo as súas 

CSB2 2.1.Describe de forma sinxela os 
movementos terrestres, o eixe do xiro e 
os polos xeográficos. 

Coñece os principais 
movementos da terra 
e as suas característi-

CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 
Análise de 

2 
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B2.3 Os movementos da 
Terra e a Lúa e as súas 
consecuencias: as 
estacións do ano, o día 
e a noite. 

características principais, 
movementos e 
consecuencias máis 
directas que producen na 
súa vida diaria e na 
contorna próxima. 

cas produción 

CSB2.2.2.Expón, de maneira sinxela, 
como se produce o cambio entre o día 
e a noite e as estacións do ano como 
consecuencia dos movementos 
terrestres. 

Recoñece os princi-
pais movementos 
terrestres e as súas 
consecuencias. 

CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 
Análise de 
produción 

2 

CSB2.2.3.Identifica a Lúa como satélite 
da Terra e describe algunha das súas 
característica principais. 

Recoñece a lúa como 
satélite da terra, os 
seus movementos. 

CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 
Análise de 
produción 

2 

h 
e 

B2.3.As capas da Terra: 
características básicas. 
Formación dun volcán. 
Simulación da erupción 
dun volcán. Medidas 
para a prevención de 
danos. 

B2.3.Identificar as capas da 
Terra segundo a súa 
estrutura sexa interna ou 
externa. Explicar que é un 
volcán, que acontece no 
momento da erupción e 
algunhas medidas de 
actuación básicas para a 
prevención de danos. 

CSB2.3.1.Identifica, nomea e describe 
as capas da Terra. 

Coñece as principais 
capas da terra 

CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 
Análise de 
produción 

2 

CSB2.3.2. Explica que é un volcán e 
que acontece cando entra en erupción 
e nomea algunha medida para previr 
danos. 

Recoñece un volcán e 
as súas característi-
cas básicas 

CMCCT 
CCL 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 
Análise de 
produción 

2 
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h 
g 
o 

B2.4.Formas de 
representar a Terra. 
planos, mapas, 
planisferios e globos 
terráqueos. 

B2.4.Identificar as distintas 
formas de representar a 
superficie terrestre e 
localizar o lugar no que vive. 

CSB2.4.1.Recoñece as distintas 
formas de representación da Terra, 
planos, mapas, planisferios e globos 
terráqueos. 

Sabe localizar o lugar 
no que vive nun mapa 

CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 
Análise de 
produción 

2 

h 
g 
o 

B2.5.Cartografía. Planos 
e mapas. O planisferio. 
Escalas sinxelas. Signos 
convencionais básicos. 
Orientación no espazo. 
Identificación sobre 
planos e mapas das 
diferentes rutas de 
acceso á escola, 
biblioteca,.. así como 
dalgúns elementos 
representativos da 
localidade. 

B2.5.Distinguir entre planos 
e mapas, incluíndo os 
planisferios, facendo 
sinxelas interpretacións con 
escalas e signos 
convencionais básicos 
sobre mapas ou planos da 
súa entorna próxima. 

CSB2.5.1. Diferencia entre plano, 
mapa e planisferios, interpreta unha 
escala sinxela nun mapa e identifica 
signos convencionais máis usuais e 
básicos que poden aparecer nel. 

Diferencia entre pla-
nos, mapas, planisfe-
rios e globos terrá-
queos 

CMCCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

2 

h 
g 

B2.6.Coñecemento e 
uso de diferentes 
técnicas, estratexias e 
instrumentos para 
orientarse no espazo. 
Puntos cardinais. 

B2.6.Orientarse no espazo 
próximo empregando 
algunha técnica de 
orientación e instrumentos. 

CSB2.6.1.Orientase no espazo 
empregando algunha técnica de 
orientación e instrumento. 

Coñece diferentes 
maneiras para orien-
tarse 

CMCCT 
CAA 

Emprendemento Escalas de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

1 
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h 
e 

B2.7.A atmosfera. 
Fenómenos 
atmosféricos. As nubes 
e as precipitacións. 

B2.7.Identificar a atmosfera 
como escenario dos 
fenómenos meteorolóxicos, 
coñecer algúns destes 
fenómenos máis frecuentes 
na súa contorna e explicar, 
de maneira sinxela como se 
forman as nubes e as 
precipitación. 

CSB2.7.1.Identifica e nomea 
fenómenos atmosféricos e describe as 
causas que producen a formación das 
nubes e as precipitacións. 

Recoñece algúns 
fenómenos atmosféri-
cos máis frecuentes 
na súa contorna. 

CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

2 

h 
g 
i 
e 

B2.8.Tempo 
atmosférico. 
Instrumentos de 
medición de variables 
meteorolóxicas. 
Construción dunha 
estación meteorolóxica 
sinxela. As TIC para a 
recollida de datos e 
comparación da 
información obtida. 

B2.8. Identificar os aparatos 
de medida que se 
empregan para na recollida 
de datos. Recoller datos 
empregando as TIC, 
representar e interpretar 
gráficos sinxelos e 
comparalos coa información 
na web e prensa dixital ou 
escrita. 

CSB2.8.1.Identifica e sabe usar os 
distintos aparellos de medida que se 
utilizan para a recollida de datos 
atmosféricos. 

Recoñece instrumen-
tos de medición de 
variables metereolóxi-
cas. 

CMCCT 
CD 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 
Emprendemento 

Escalas de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

2 

B2.9. Coñecer cal e a 
función dunha estación 
meteorolóxica e facer 
pequenas observacións. 

CSB2.9.1.Describe unha estación 
meteorolóxica, explica a súa función, 
confecciona e interpreta gráficos moi 
básicos de temperaturas e 
precipitacións. 

Confecciona e inter-
preta gráficos moi 
básicos de precipita-
cións 

CSIEE 
CAA 
CMCCT 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 
Rúbrica 

2 

h 
o 

B2.9.Mapas do tempo 
atmosférico de Galicia. 

B2.10 Interpretar o tempo 
atmosférico en mapas do 
tempo sinxelos da 
comunidade autónoma. 

CSB2.10.1.Interpreta mapas do tempo 
sinxelos de Galicia distinguindo os 
seus elementos principais. 

Interpreta nun mapa 
do tempo sinxelo de 
Galicia 

CMCCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 

2 
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h 
o 

B2.10. O clima.  
Grandes zonas 
climáticas mundiais. 
Comparación do clima 
do contorno co de 
outras zonas. 

B2.11.Diferenciar entre 
clima e tempo atmosférico, 
recoñecer as tres grandes 
zonas climáticas mundiais e 
comparalas co clima do 
espazo no que vive. 

CSB2.11.1.Diferencia entre clima e 
tempo atmosférico. 

Distingue entre clima 
e tempo 

CMCCT Expresión oral e 
escrita 

Lista de 
cotexo 

2 

CSB2.11.2.Nomea as tres grandes 
zonas climáticas do planeta e identifica 
algunha característica principal que se 
identifique co clima da súa contorna. 

Recoñece as tres 
grandes zonas climá-
ticas do planeta e as 
súas diferencias 

CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 

2 

h 
e 

B2.11. O ciclo da auga: 
fases. 

B2.12. Explicar como se 
produce o ciclo da auga e 
as súas fases 
relacionándoos cos 
elementos da paisaxe da 
súa contorna próxima. 

CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as 
fases nas que se produce o ciclo da 
auga. 

Expón o proceso do 
ciclo da auga 

CMCCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Análise de 
caderno 

2 

h 
e 
o 

B2.12.Paisaxe: 
definición, elementos 
básicos que 
caracterizan as paisaxes 
de Galicia. 
Características. 

B2.13. Explicar que é unha 
paisaxe, os seus elementos 
básicos e recoñecer os 
distintos tipos de paisaxes 
de Galicia. 

CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os 
seus elementos e recoñece as 
diferentes tipos de paisaxe básicas na 
comunidade autónoma. 

Recoñece as diferen-
cias dos tipos de pai-
saxe 

CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 
Escalasde 
observación 

1 

B2.14. Localizar nun mapa 
os principais elementos da 
paisaxe: unidades de relevo 
e ríos máis importantes da 
comunidade autónoma e 
coñecer algunha 
característica relevante de 
cada un deles. 

CSB2.14.1. Localiza nun mapa os 
principais elementos da paisaxe: 
unidades de relevo e ríos máis 
importantes da comunidade autónoma. 

Recoñece os elemen-
tos naturais e huma-
nos dunha paisaxe 

CMCCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 
Escalasde 
observación 

1 
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a 
d 
e 
h 

B2.13.A intervención 
humana no medio 
próximo. A 
contaminación 
atmosférica e o cambio 
climático. 
Desenvolvemento 
sostible e consumo 
responsable. 

B2.15. Explicar a 
importancia e as 
consecuencias da 
intervención humana no 
medio próximo valorando a 
necesidade dun 
desenvolvemento sostible. 

CSB2.15.1.Explica o impacto e as 
consecuencias negativas que a acción 
humana ten sobre o medio máis 
próximo. 

Argumenta sobre a 
necesidade de pro-
texer as paisaxes 

CSC 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Rexistro 
anecdótico 
Escalasde 
observación 

1 

CSB2.15.2.Explica a importancia de 
coidar a atmosfera e as consecuencias 
de non facelo. 

Explica algunha forma 
de evitar a contamina-
ción atmosférica 

CSC 
CCL 

Coidado do 
medioambiente 

Rexistro 
anecdótico 
Escalasde 
observación 

2 

CSB2.15.3 Propón algunhas medidas 
para o desenvolvemento sostible e un 
consumo responsable. 

Redacta un decálogo 
do consumo respon-
sable 

CSC 
CCL 

Emprendemento Escalasde 
observación 

2 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

a 
e 
h 
o 

B3.1.A organización 
social, política e 
territorial da localidades 
e comarca (función e 
organización). 
Elaboración dun mapa 
conceptual de toda a 

B3.1.Expoñer e explicar a 
organización social, política 
e territorial da contorna 
próxima a través da 
interpretación dun mapa 
mental. 

CSB3.1.1.Describe a estrutura básica 
da organización social, política e 
territorial da contorna próxima. 

Elabora un documento 
sobre os dereitos e 
deberes do individuo 
que vive en sociedade 

CSC 
CCL 

Valores, igual-
dade, equidade, 
resolución pací-
fica de conflitos, 
liberdade, non 
discriminación 

Análise de 
producións 
Escalas de 
observación 

3 
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organización. 

a 
h 
o 

B3.2.Manifestacións 
culturais e lingüísticas 
de Galicia 

B3.2.Valorar a diversidade 
cultural, social, política e 
lingüística de Galicia 
respectando as diferenzas. 

CSB3.2.1.Recoñece, partindo da 
realidade galega, a diversidade 
cultural, social, política e lingüística nun 
mesmo territorio como fonte de 
enriquecemento cultural. 

Investiga sobre a 
diversidade cultural 
galega 

CSC 
CEC 

Respecto e 
diversidade 

Escalas de 
observación 
 
 

1 E 3 

b 
h 
g 

B3.3.Realización dun 
estudo demográfico da 
poboación no contexto 
do centro educativo que 
simule a poboación dun 
municipio manexando 
os conceptos básicos da 
demografía e 
representando e 
interpretando os datos 
en gráficas. 

B3.3.Comprender os 
principais conceptos 
básicos demográficos, a 
través da realización do 
estudo demográfico da 
poboación no contexto do 
centro educativo, 
representar os datos en 
gráficas básicas e 
comunicar os resultados. 

CSB3.3.1.Define demografía, 
comprende os principais conceptos 
demográficos e os representa en 
gráficas sinxelas. 

Interpreta os datos 
dun estudo demográ-
fico sinxelo 

CSC 
CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 
Análise de 
producións 

3 

h B3.4.As actividades 
económicas e 
produtivas da 
localidade. Clasificación 
por sectores. Recursos 
naturais, materias 
primas e produtos 
elaborados. 

 B3.4.Distinguir entre 
materias primas e produtos 
elaborados e asocialos cos 
diferentes sectores 
produtivos e económicos da 
zona. 

CSB3.4.1.Diferencia entre materias 
primas e produtos elaborados e os 
asocia cos diferentes sectores 
produtivos e económicos da contorna. 

Diferencia os tempos 
históricos aC e dC 

CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 
Lista de 
cotexo 

3 
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n 
h 

B3.5.Educación Viaria. 
Adquisición de 
coñecementos básicos 
que contribúan a 
consolidar condutas e 
hábitos viarios 
correctos. 

B3.5.Coñecer as normas 
básicas e sinxelas de 
circulación e utilizalas como 
persoa usuaria de medios 
de transporte. 

CSB3.5.1.Coñece, utiliza e respecta as 
normas básicas de circulación. 

Ten coñecementos 
básicos que contribú-
an a consolidar condu-
tas e hábitos viarios 
correctos 

CSC Seguridade 
viaria 

Escalas de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

3 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

h 
o 

B4.1. As pegadas da 
nosa historia: duración e 
datación dos feitos 
históricos máis 
significativos da 
contorna e de Galicia. 
Representación do 
tempo histórico a través 
de liñas do tempo. 

B4.1.Coñecer as nocións 
básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade 
para ordenar temporalmente 
algúns feitos históricos 
relevantes de Galicia. 

CSB4.1.1.Recoñece o século como 
unidade de medida do tempo histórico 
e localiza feitos situándoos como 
sucesivos a.C o d.C 

Diferencia os tempos 
históricos aC e dC 

CMCCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 

3 

CSB4.1.2.Sitúa nunha liña do tempo 
feitos do pasado da súa contorna 
datando os comezos e finais das 
épocas estudadas. 

Recoñece algún feito 
histórico significativo 
de Galicia 

CMCCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escalasde 
observación 

3 

h 
o 

B4.2.A Prehistoria. A 
cultura castrexa en 
Galicia. 
B4.3.A escritura como 
fonte histórica. 
B4.4.A Idade Antiga en 
Galicia. A romanización. 

B4.2.Recoñecer algúns 
restos ou acontecementos 
da Prehistoria e Idade 
Antiga (culturais, artísticos, 
e feitos) que evidencien o 
paso do tempo en Galicia e 
permitan situalos 
temporalmente no 
transcurso da historia. 

CSB4.2.1.Identifica no tempo e no 
espazo algúns dos restos ou 
acontecementos da Prehistoria e da 
Idade Antiga de Galicia, describindo 
algunha característica fundamental. 

Identifica espazos e 
monumentos históri-
cos de Galicia 

CMCCT 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 
análise do 
caderno 

3 

CSB4.2.2.Distingue entre prehistoria e 
historia recoñecendo a importancia das 
manifestacións escritas como avances 
que supoñen a transición entre esas 

Recoñece algunha 
fonte histórica: escrita, 
oral, material que 
axudan a saber do 

CSC 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Listas de 
cotexo 

3 
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épocas. pasado 

CSB4.2.3.Describe algúns aspectos 
relacionados coa forma de vida e as 
estruturas básicas de organización 
social da cultura castrexa. 

Explica algunhas 
características da 
cultura castrexa 

CSC 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Probas 
obxetivas 

3 

h 
o 

B4.5.Vestixios do 
pasado localizados na 
contorna próxima como 
fontes históricas para 
coñecer o pasado e 
como elementos 
integrantes da contorna 
actual. Os petróglifos e 
a arquitectura 
megalítica, castrexa e 
medieval. 

B4.3.Recoñecer algúns 
vestixios do pasado, 
presentes na contorna 
próxima, como fontes 
históricas para coñecer o 
pasado e como elementos 
integrantes da contorna 
actual. 

CSB4.3.1.Identifica algúns vestixios do 
pasado na contorna e recoñece o seu 
valor como fonte histórica. 

Recoñece no contorno 
propio elementos 
históricos 

CSC 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Análise de 
producións 

3 

d 
h 
o 

B4.6.O noso patrimonio 
natural, histórico e 
cultural. Os espazos 
protexidos. 

B4.4.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. 

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

Investiga sobre os 
espazos protexidos e 
o patrimonio cultural 
do noso contorno 

CSC 
CCEC 

Educación cívica Rexistro 
anecdótico 
escalas de 
observación 

1 
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e 
h 

B5.1. Máquinas e 
aparellos. Tipos de 
máquinas na vida cotiá 
e a súa utilidade. 
B5.2. Análise de 
operadores e emprego 
na construción dun 
aparello. 

B5.1. Coñecer os principios 
básicos que rexen as 
máquinas e os aparellos. 

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

 CMCCT 
CAA 

  3 

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

 CMCCT 
 CCL 

  3 

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

 CMCCT 
CSC 

  3 

g 
h 
j 

B5.3. Construción de 
estruturas sinxelas que 
cumpran unha función 
ou condición para 
resolver un problema a 
partir de pezas 
moduladas. 

B5.2. Planificar a 
construción de obxectos e 
aparellos cunha finalidade 
previa, empregando fontes 
enerxéticas, operadores e 
materiais apropiados, 
realizando o traballo 
individual e en equipo e 
proporcionando información 
sobre que estratexias se 
empregaron. 

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

 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

  3 

e 
h 

B5.4. A electricidade no 
desenvolvemento das 
máquinas. 

B5.3. Realizar experiencias 
sinxelas para coñecer as 
leis básicas que rexen a 

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

 CMCCT 
CSIEE 
CCL 

  3 
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B5.5. Elementos dos 
circuítos eléctricos. 
B5.6. Efectos da 
electricidade. 
B5.7. Condutores e 
illantes. 
B5.8. A relación entre 
electricidade e 
magnetismo. 

transmisión da corrente 
eléctrica. 

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

 CMCCT   3 

e 
h 

B5.9. A ciencia: 
presente e futuro da 
sociedade. 
 
 
B5.10. Beneficios e 
riscos das tecnoloxías e 
produtos. 
B5.11. Importantes 
descubrimentos e 
inventos. 

B5.4. Coñecer os principais 
avances da ciencia e da 
tecnoloxía.Identificar os 
beneficios e riscos. 

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

 CCL 
CMCCT 
CSC 

  3 

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

 CMCCT 
CCL 
CSC 
CCEC 

  3 
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A
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

a 
e 

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

B1.1. Comprender 
textos orais sinxelos 
dos medios de 
comunicación, 
extraendo o sentido 
global e información 
específica. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas 
principais dun texto oral sinxelo dos 
medios de comunicación, extraendo o 
sentido global da mensaxe. 

Extrae a idea principal 
dunha mensaxe 

CCL 
CAA 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
 

T 

LGB1.1.2. Identifica quen, que e onde 
nunha noticia. 

Interpreta unha noticia CCL 
CAA 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
 

T 

LGB1.1.3. Elabora un breve resumo, a 
partir de preguntas, dun texto oral 
sinxelo e valora os informativos da 
radio e da televisión como fonte de 
información. 

Elabora un resumo 
seguindo as pautas 
dadas 

CCL 
CSC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

b 
e 
i 

B1.2. Uso de documentos 
impresos, dixitais e audiovisuais 
para obter, informacións 
relevantes para realizar tarefas 
de aprendizaxe. 

B1.2. Utilizar os 
documentos 
audiovisuais como 
instrumento de 
aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Usa e manexa documentos 
impresos, audiovisuais e dixitais para 
obter a información máis importante e 
necesaria. 

Accede a información 
en diferentes soportes 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB1.2.2. Selecciona informacións 
relevantes dos documentos 
audiovisuais para realizar tarefas de 
aprendizaxe 

Selecciona información 
relevante para a tarefa 
dada 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 



LINGUA GALEGA E LITERATURA 3º EP 

O
bx
. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de Consecución CC 
Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

de Av 
A
V 

a 
b 
c 
e 
o 

B1.3. Comprensión e produción 
de textos orais sinxelos para 
aprender e para informarse, 
tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de 
uso cotián, de carácter informal 
(conversas entre iguais e no 
equipo de traballo) e dun maior 
grao de formalización 
(exposicións da clase). 

B1.3. Comprender e 
producir textos orais 
sinxelos, propios do uso 
cotián ou do ámbito 
académico. 

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

Intervén adecuadamen-
te nas conversas da 
aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CSEIEE 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición da 
clase e extrae o sentido global e as 
informacións máis relevantes, 
preguntando se é necesario para 
verificar a súa comprensión. 

Comprende o sentido 
global dunha exposición 
de clase e pregunta si é 
necesario 

CCL 
CAA 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 
Rúbrica 

T 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos 
orais sinxelos (explicacións, breves 
exposicións, narracións curtas...) 
presentando as ideas cunha 
coherencia lineal elemental e responde 
preguntas aclaratorias elementais 
sobre o seu contido. 

Elabora exposición 
orais de xeito coherente 

CCL 
CSIEE 
CAA 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 

T 

LGB1.3.4. Participa no traballo en 
grupo. 

Colabora e participa no 
traballo en grupo 

CCL 
CSIEE 
CAA 
CCL 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 

T 

a 
c 
e 

B1.4. Actitude de escoita 
adecuada ante situacións 
comunicativas, respectando as 
e opinións de quen fala e sen 
interrupcións inadecuadas. 

B1.4. Manter unha 
actitude de escoita 
adecuada, respectando 
as opinións dos e das 
demais. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos 
e das demais, en conversas e 
exposicións sen interromper. 

Escoita opinións dos 
demáis sin interromper 

CCL 
CSC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 

T 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da Respecta as opinións CCL Comprensión Escala de T 
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persoa que fala. dos que falan CSC oral e escrita observación 

a 
c 
d 
e 
o 

B1.5. Participación e 
cooperación nas situacións 
comunicativas (expresións 
espontáneas, informacións, 
conversas reguladores da 
convivencia, discusións ou 
instrucións) con valoración e 
respecto das normas que rexen 
a interacción oral (petición e 
quendas de palabra, 
mantemento do tema, respecto 
ás opinións das demais 
persoas, posturas e xestos 
adecuados). 

B1.5. Participar nas 
diversas situacións de 
interacción 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. 

Pide e espera as quen-
das de palabra 

CCL 
CSC 
CAA 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB1.5.2. Respecta as opinións das 
persoas participantes nos intercambios 
orais. 

Respecta as opinións 
dadas nun diálogo ou 
nun debate 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en 
calquera situación de comunicación 
dentro da aula e valora o seu uso fóra 
dela. 

Utiliza e valora a lingua 
galega en calquera 
situación comunicativa 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB1.5.4. Emprega unha postura e 
xestualidade que transmite 
predisposición para interactuar cos 
demais. 

Mostra unha postura 
axeitada mirando para 
o seu interlocutor 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB1.5.5. Exprésase cunha pronuncia 
e dicción correctas. 

Pronuncia correctamen-
te 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 
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LGB1.5.6. Participa na conversa 
formulando e contestando preguntas. 

Partiicpa activamente 
nunha conversa, diálo-
go ou debate 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

a 
b 
e 

B1.6. Uso de estratexias 
elementais para comprender e 
facer comprender as mensaxes 
orais: entoación, ritmo e 
xestualidade. 

B1.6. Amosar interese 
por expresarse en 
público 
coherentemente, sen 
contradicións, sen 
repeticións innecesarias 
e usando nexos 
adecuados. 

LGB1.6.1. Elabora un discurso oral 
coherente, utilizando un vocabulario 
adecuado á súa idade. 

Usa un vocabulario 
axeitado á súa idade 

CCL 
CAA 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

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

Construe un discurso 
con coherencia usando 
nexos básicos 

CCL Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB1.6.3. Amosa un discurso oral, 
claro, cunha pronuncia e entoación 
axeitadas e propias da lingua galega. 

Elabora un discurso con 
entoación, ritmo e xes-
tualidade axeitados 

CCL 
CCEC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

b 
e 

B1.7. Produción de textos orais 
sinxelos propios dos medios de 
comunicación social coa axuda 
de modelos sinxelos e en 
situación de simulación. 

B1.7. Elaborar textos 
orais sinxelos propios 
dos medios de 
comunicación. 

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

Construa unha mensa-
xe clara a través dunha 
noticia ou anuncio 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

b 
d 

B1.8. Actitude de cooperación e 
de respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida. 

B1.8. Amosar respecto 
e cooperación nas 
situacións de 

LGB1.8.1. Amosa respecto ás ideas e 
achegas dos e das demais e contribúe 
ao traballo en grupo. 

Realiza tarefas en gru-
po amosando colabora-
ción e respecto 

CCL 
CAA 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 

T 
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e aprendizaxe en grupo. CSIEE anecdótico 

e B1.9. Interese por expresarse 
oralmente coa pronuncia e coa 
entoación adecuadas. 

B1.9. Interesarse por 
amosar unha pronuncia 
e entoación adecuadas. 

LGB1.9.1. Interésase por expresarse 
oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo. 

Exprésase con pronun-
ciación e entoación 
adecuada 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

a 
d 
e 
o 

B1.10. Uso, de forma xeral, 
dunha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas. 

B1.10. Usar, de forma 
xeral, unha linguaxe 
non discriminatoria e 
respectuosa coas 
diferenzas. 

LGB1.10.1. Usa, de forma xeral, unha 
linguaxe non sexista. 

Usa unha linguaxe non 
sexista e respectuosa 
cos outros 

CCL 
CSC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB1.10.2. Identifica o uso de linguaxe 
discriminatoria e sexista evidente. 

Recoñece o uso discri-
minatorio e ofensivo da 
linguaxe 

CCL 
CSC 

Comprensión 
oral e escrita 
valores: non 
discrimina-
ción 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

a 
d 
e 
o 

B1.11. Comparación de textos 
orais sinxelos producidos en 
diferentes variedades dialectais 
da lingua galega. 

B1.11. Comparar textos 
orais sinxelos 
producidos en 
diferentes variedades 
dialectais da lingua 
galega. 

LGB1.11.1. Compara textos orais 
sinxelos producidos en diferentes 
variedades dialectais da lingua galega. 

Recoece diferentes 
variedades dialectais da 
lingua galega 

CCL 
CCEC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 
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a 
d 
e 
o 

B1.12. Identificación da lingua 
galega con diversos contextos 
de uso oral da lingua: en 
diferentes ámbitos profesionais 
(sanidade, educación, medios 
de comunicación...) e en 
conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas. 

B1.12. Identificar a 
lingua galega con 
diversos contextos de 
uso oral. 

LGB1.12.1. Identifica a lingua galega 
oral con diversos contextos 
profesionais: sanidade, educación, 
medios de comunicación... 

Utiliza a lingua galega 
en diferentes ámbitos: 
medios de comunica-
ción, sanidade. 

CCL 
CCEC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB1.12.2. Recoñece a validez da 
lingua galega para conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. 

Usa o galego para 
conversas expontáneas 

CCL 
CCEC 
CSC 

Comprensión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

T
b 
e 
I 
j 

B2.1. Comprensión da 
información relevante en textos 
das situacións cotiás 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 
sinxelos 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. 

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

LGB2.1.1. Comprende a información 
relevante de textos sinxelos 
procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de 
situacións cotiás. 

Comprende textos 
sinxelos propios de 
situacións cotidiás 

CCL 
CD 
CSC 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais 
dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, 
expositivo). 

Extrae a idea principal 
dun texto sinxelo 

CCL Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

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

Selecciona información 
dun texto sinxelo 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións e 
hipérboles en textos sinxelos. 

Recoñece personifica-
cións e hipérboles en 
textos sinxelos 

CCL 
CAA 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 
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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). 

CSIEE 

LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral 
dun texto. 

Identifica a estructura 
xeral dunha carta 

CCL Comprensión 
Oral y escrita 
TIC 

Escala de 
observación 

T 

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

Utiliza o diccionario 
para ampliar léxico e 
resolver dúbidas 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

b 
e 

B2.4. Integración de 
coñecementos e de 
informacións procedentes de 
diferentes soportes para 
aprender e contrastar 
información, identificando e 
interpretando os datos que se 
transmiten mediante sinxelos 
gráficos e ilustracións. 

B2.2. Interpretar e 
comprender, de 
maneira xeral, a 
información procedente 
de sinxelos gráficos, e 
ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de 
sinxelos gráficos e ilustracións, 
relacionando esta co contido do texto 
que a acompaña. 

Asocia ilustracións e 
contido dun texto 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

b 
e 

B2.5. Subliñado e resumo da 
información relevante dun texto 
sinxelo adecuado ao seu nivel. 

B2.3. Realizar o 
subliñado das ideas 
principais dun texto 
sinxelo e resumir o seu 
contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das 
ideas principais dun texto sinxelo. 

Subliña as ideas princi-
pais dun texto 

CCL 
CAA 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

LGB2.3.2. Realiza o resumo, a partir de 
preguntas, dun texto sinxelo. 

Fai o resumo dun texto 
sinxelo 

CCL 
CAA 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 
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b 
e 

B2.6. Iniciación ás estratexias 
de control do proceso lector 
(anticipación, formulación de 
hipóteses, relectura...). 

B2.4. Utilizar, de 
maneira xeral, 
estratexias para 
mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o 
posible contido dun texto antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións. 

Formula hipóteses 
baseándose no contido 
dun texto 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

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

Recoñece as palabras 
clave dun enunciado 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

b 
e 

B2.7. Uso dirixido das 
tecnoloxías da información e 
das bibliotecas para obter 
información e modelos para a 
lectura. 

B2.5. Utilizar de xeito 
guiado as tecnoloxías 
da información para 
obter información e 
modelos para a lectura. 

LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as 
tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura. 

Obtén información 
utilizando as TICS 

CCL 
CD 
CAA 

Comprensión 
Oral y escrita 
TIC 

Escala de 
observación 

T 

LGB2.5.2. Utiliza de xeito guiado 
dicionarios dixitais para interpretar a 
información dun texto. 

Usa diccionarios dixitais 
con axuda 

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

Comprensión 
Oral y escrita 
TIC 

Escala de 
observación 

T 

a 
b 
e 

B2.8. Lectura persoal, 
silenciosa e en voz alta, de 
textos sinxelos en galego 
adaptados á idade e aos 
intereses das alumnas e dos 
alumnos. 

B2.6. Ler, en silencio ou 
en voz alta, textos 
sinxelos en galego, 
adaptados á súa idade 
e aos seus intereses. 

LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade 
as palabras. 

Le en diferentes sopor-
tes 

CCL 
CAA 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz 
alta sen dificultade. 

Le en voz alta correc-
tamente 

CCL Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados e 
próximos á súa experiencia, en 
silencio, sen dificultade. 

Le en silencio CCL 
CSC 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 
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a 
b 
e 
i 

B2.9. Uso da biblioteca 
respectando as súas normas de 
funcionamento e valorándoa 
como fonte de información e de 
ocio e participación en 
actividades literarias. 
B2.10. Valoración das normas 
de funcionamento da biblioteca 
como recurso para acceder 
facilmente a información moi 
variada e manter un ambiente 
agradable de traballo e lecer. 

B2.7.Usar as 
bibliotecas de aula, e 
de centro, respectando 
as normas básicas de 
funcionamento, e 
participar en 
actividades literarias. 

LGB2.7.1. Utiliza as biblioteca de aula 
e de centro respectando as normas 
básicas do seu o funcionamento. 

Coñece e respecta as 
normas da biblioteca 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB2.7.2. Valora as bibliotecas de aula 
e de centro como instrumento cotián de 
busca de información e fonte de 
recursos textuais diversos. 

Utiliza a biblioteca co-
mo fonte de recursos 
textuais 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 

LGB2.7.3. Participa en actividades 
literarias do centro. 

Participa en concursos, 
xogos, recitais... 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

a 
b 
e 

B2.11. Mantemento adecuado 
da súa biblioteca persoal. 

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

LGB2.8.1. Coida, conserva e organiza 
os seus libros. 

Mostra interés polo 
coidado dos libros 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

a 
b 
e 

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

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

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

Emprega a lectura para 
pensar e aprender 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
Oral y escrita 

Escala de 
observación 

T 

a 
b 
e 
m 

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

B2.10. Amosar certa 
autonomía lectora e 
capacidade de 
selección de textos do 
seu interese, así como 

LGB2.10.1. Selecciona textos do seu 
interese, en función dos seus gustos e 
preferencias. 

Desenvolve afeción 
pola lectura 

CCL Comprensión 
Oral y escrita 
Emprende-
mento 

Escala de 
observación 

T 
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persoais. ser quen de expresar 
preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

a 
b 
e 

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

B3.1. Usar, 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. 

Realiza borradores de 
texto estructurando a 
información 

CCL 
CSIEE 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Escalas de 
observación 

T 

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

Redacta textos cohe-
rentes con axuda 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
caderno 
rúbrica 

T 

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os 
signos de puntuación (punto, coma, 
dous puntos, puntos suspensivos, 
signos de exclamación e interrogación). 

Utiliza os signos de 
puntuación 

CCL Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
caderno 

T 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 
norma lingüística: ortografía, léxico, 
morfosintaxe. 

Aplica as normas orto-
gráficas básicas 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise do 
caderno 
análise de 
producións 

T 
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a 
b 
e 
o 

B3.2. Composición de textos 
propios de situacións cotiás de 
relación social (correspondencia 
escolar, mensaxes curtas, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes, instrucións…, de 
acordo coas características 
propias destes xéneros. 
B3.3. Composición de textos de 
información sinxelos, 
característicos dos medios de 
comunicación social, sobre 
acontecementos significativos, 
con especial incidencia na 
noticia, en situacións reais ou 
simuladas. 

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

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… 

Redacta textos relacio-
nados con situacións 
cotiás 

CCL 
CAA 
CD 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Diario de 
clase 

T 

LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos 
(noticias) e publicitarios (anuncios e 
carteis) de xeito creativo. 

Escribe textos xornalís-
ticos e publicitarios de 
xeito creativo 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
producións 

T 

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

Elabora sinxelos textos 
narrativos e descritivos 

CCL 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
producións 
Escalas de 
observación 

T 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes 
empregando algúns elementos de 
cohesión. 

Utiliza estratexias para 
redactar correctamente 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
producións 
Escalas de 
observación 

T 

LGB3.2.5. Resume brevemente o 
contido de textos sinxelos, a partir de 
preguntas, propios do ámbito da vida 
persoal ou familiar ou dos medios de 
comunicación. 

Redacta un resumo 
seguindo pautas bási-
cas 

CCL 
CSC 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
producións 
Escalas de 
observación 

T 
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b 
e 

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

B3.3. Elaborar textos do 
ámbito académico para 
comunicar información. 

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

Redacta cuestionarios, 
resumos, descricións 
sinxelas 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
producións 
Escalas de 
observación 

T 

a 
b 
e 
j 

B3.5. Creación de textos 
sinxelos con intención 
informativa utilizando a linguaxe 
verbal e non verbal: carteis 
publicitarios, anuncios, cómics. 

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, 
cómics. 

Combina linguaxe ver-
bal e non verbal en 
carteis, anuncions co-
mics. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
producións 
Escalas de 
observación 

T 

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. 

Escribe sinxelos textos 
con programas de pro-
cesamento de texto 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
producións 
Escalas de 
observación 

T 

b 
e 
i 
j 

B3.7. Utilización de elementos 
gráficos e paratextuais sinxelos, 
para facilitar a comprensión 
(ilustracións, subliñados, 
gráficos e tipografía). 

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

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e 
paratextuais sinxelos (ilustracións, 
subliñados, gráficos e tipografía) para 
facilitar a comprensión dos textos. 
LGB3.6.2. Ilustra creativamente os 
seus textos con imaxes redundantes co 
seu contido. 

Ilustra, subliña e realiza 
gráficos que facilitan a 
comprensión de textos 

CCL 
CD 
CSIEE 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
producións 
Escalas de 
observación 

T 
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a 
b 
e 
o 

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,de 
reelaboración da información e 
dos coñecementos e de 
expresión creativa. 

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

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

Presenta textos con 
marxes, limpeza e cali-
dade caligráfica 

CCL 
CD 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
producións 
Escalas de 
observación 

T 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación e de expresión 
creativa. 

Valora a lingua escrita 
como fonte de coñece-
mento e creatividade 

CCL 
CSC 

Comprensión 
e expresión 
escrita 

Análise de 
producións 
Escalas de 
observación 

T 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

e B4.1. Uso e identificación 
intuitiva de terminoloxía moi 
elemental nas actividades de 
produción e interpretación: 
denominación dos textos 
traballados, enunciado, palabra 
e sílaba, xénero e número, 
determinantes e formas verbais. 

 
 
 
 
B4.1. Utilizar 
terminoloxía lingüística 
e gramatical básica, 
como apoio á 
comprensión e á 
produción de textos, así 
como aplicar o seu 
coñecemento na 
mellora do uso da 
lingua. 

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

Recoñece diferencia 
distintos tipos de texto 

CCL 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

T 

LGB4.1.2. Identifica as formas verbais. Identifica as formas 
verbais nun texto 

CCL 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

T 

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

Separa as sílabas dun-
ha palabra e a sílaba 
tónica da átona 

CCL 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

1 
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LGB4.1.4. Identifica nun texto 
substantivos e adxectivos. 

Recoñece substantivos 
e adxetivos 

CCL 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

2 

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de 
palabras dadas e é quen de cambialo. 

Identifica o xénero e o 
número das palabras 

CCL 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

2 

b 
e 

B4.2. Uso das normas 
ortográficas básicas, apreciando 
o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas 
nos escritos. 

B4.2. Aplicar, de forma 
xeral, as normas 
ortográficas básicas, 
apreciando o seu valor 
social e a necesidade 
de cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aprecia o valor social das 
normas ortográficas e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

Usa as normas ortográ-
ficas básicas dadas 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

T 

LGB4.2.2. Utiliza as normas 
ortográficas básicas, aplicándoas nas 
súas producións escritas, con especial 
atención ás maiúsculas. 

e B4.3. Comparación e 
transformación de enunciados, 
mediante inserción, supresión, 
cambio de orde, segmentación 
e recomposición, para xulgar 
sobre a gramaticalidade dos 
resultados. 
B4.4. Comparación de 
estruturas sintácticas 

B4.3. Utilizar 
correctamente as 
regras de puntuación, 
así como unha sintaxe 
elemental nas 
producións orais e 
escritas. 

LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os 
signos de puntuación. 

Usa os signos de pun-
tuación con axuda 

CCL Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

T 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental 
adecuada nas súas producións. 

Aprende e utiliza voca-
bulario novo 

CCL Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

T 
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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. 

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

Coñece e utiliza as 
normas morgosintácti-
cas de colocación do 
pronome átono 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

T 

e B4.6. Exploración das 
posibilidades do uso de 
diversos enlaces entre oracións 
(adición, causa), en relación coa 
composición de textos. 

B4.4. Recoñecer e 
empregar conectores 
básicos. 

LGB4.4.1. Usa diversos conectores 
básicos entre oracións: adición e 
causa. 

Utiliza conectores bási-
cos entre oracións 

CCL 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

T 

b 
e 
i 

B4.7. Uso do dicionario, en 
papel ou electrónico, de xeito 
guiado. 

B4.5. Usar o dicionario 
en papel ou electrónico, 
de xeito guiado. 

LGB4.5.1. Usa o dicionario en papel ou 
dixital de xeito guiado. 

Busca no diccionario o 
significado de palabras 

CCL 
CAA 
CD 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

T 

b 
e 
i 
o 

B4.8. Identificación de palabras 
compostas e derivadas, de 
sinónimos de antónimos e 
palabras polisémicas básicas, 
en relación coa compresión e 
coa produción de textos. 

B4.6. Identificar 
palabras compostas e 
derivadas, así como 
sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas 
básicas, para 
comprender e producir 
textos. 

LGB4.6.1. Recoñece palabras 
derivadas e compostas, identificando e 
formando familias de palabras. 

Identifica palabras deri-
vadas, compostas e 
forma familias de palla-
bras 

CCL 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

2 

LGB4.6.2. Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas 
básicas. 

Usa sinónimos, antóni-
mos e palabras polisé-
micas 

CCL 
CAA 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

1 
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a 
d 
e 
h 
m 
o 

B4.9. Valoración da lingua 
galega dentro da realidade 
plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 

B4.7. Valorar a lingua 
galega dentro da 
realidade plurilingüe e 
pluricultural de España 
e de Europa. 

LGB4.7.1. Valora a lingua galega 
dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de Europa. 

Valora a lingua galega 
dentro da realidade 
pluricultural 

CCL 
CCEC 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

T 

a 
d 
e 
m 
o 

B4.10. Comparación entre 
aspectos das linguas que 
coñece e/ou está a aprender 
para mellorar os procesos 
comunicativos, recoñecer as 
posibles interferencias e lograr 
unha competencia comunicativa 
integrada. 

B4.8. Establecer 
relacións elementais 
entre as diversas 
linguas que coñece ou 
está a aprender para 
reflexionar sobre como 
mellorar os seus 
procesos comunicativos 
na lingua galega, 
recoñecer as posibles 
interferencias e lograr 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

LGB4.8.1. Identifica diferenzas, 
regularidades e semellanzas 
sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e 
léxicas moi evidentes e básicas entre 
todas as linguas que coñece e/ou está 
a aprender, como punto de apoio para 
a súa aprendizaxe. 
 

Sinala semellanzas 
entre as linguas que 
coñece como apoia na 
aprendizaxe 

CCL 
CCEC 
CCL 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Análise de 
producións 
Probas 
obxetivas 

T 

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) 
e da literatura galega en xeral. 

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

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

Reproduce textos 
sinxelos procedentes 
da literatura popular 
oral galega (adiviñanza, 
lendas..) 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
rexistro 
anecdótico 

T 
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 B5.2. Valoración e aprecio do 
texto literario galego (oral ou non) 
como fonte de coñecemento da 
nosa cultura e como recurso de 
gozo persoal. 

galega popular en 
particular. 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura 
oral galega como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal. 

Valora os textos da 
literatura galega como 
fonte de coñecemento 
da nosa cultura 

CCL 
CCEC 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
rexistro 
anecdótico 

T 

b 
d 
e 
i 
o 

B5.3. Lectura persoal, silenciosa 
e en voz alta de obras en galego 
adecuadas á idade e aos 
intereses do alumnado. 
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 adaptadas á 
idade e 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, adaptadas á idade e 
en diferentes soportes. 

Le en lectura silenciosa 
textos adaptados da 
literatura galega en 
diferentes soportes 

CCL 
CCEC 
CD 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
rexistro 
anecdótico 

T 

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

Le en voz alta textos 
adaptados da literatura 
galega en diferentes 
soportes 

CCL 
CCEC 
CD 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
rexistro 
anecdótico 

T 

b 
d 
e 
o 

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

B5.3. Identificar o 
xénero literario ao que 
pertencen uns textos 
dados.. 

LGB5.3.1. É quen de identificar o 
xénero literario ao que pertencen uns 
textos dados: narrativa, poesía e teatro. 

Diferencia entre poesía, 
narrativa e teatro nun 
texto dado 

CCL 
CCEC 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
rexistro 
anecdótico 

T 

b 
e 
o 

B5.6. Recreación e composición 
de poemas e relatos para 
comunicar sentimentos, 
emocións, preocupacións, 
desexos, estados de ánimo ou 
lembranzas, recoñecendo as 

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 ou lembranzas. 

Escribe relatos e poe-
mas sinxelos 

CCL 
CCEC 
CSC 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
rexistro 
anecdótico 

T 
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características dalgúns modelos. 

b 
d 
e 

B5.7. Dramatización e lectura 
dramatizada de situacións de 
textos literarios. 

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

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

Participa en dramatiza-
cións teatrais 

CCL Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
rexistro 
anecdótico 

T 

a 
d 
e 
o 

B5.8. Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada), como 
vehículo de comunicación e como 
recurso de gozo persoal. 

B5.6. Valorar a 
literatura en calquera 
lingua, como vehículo 
de comunicación e 
como recurso de gozo 
persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 

Valora a literatura como 
fonte de aprendizaxe e 
gozo persoal 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
rexistro 
anecdótico 

T 

a 
d 
e 
o 

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 coñecer outras 
maneiras de relacións sociais. 

B5.7. Amosar interese, 
respecto e tolerancia 
ante as diferenzas 
persoais, sociais e 
culturais. 

LGB5.7.1. Amosa curiosidade por 
coñecer outros costumes e formas de 
relación social, respectando e 
valorando a diversidade cultural. 

Manifesta interese por 
coñecer os modelos 
narrativos e poéticos 
que se utilizan noutras 
culturas 

CCL 
CCEC 

Comprensión 
e expresión 
oral e escrita 

Escala de 
observación 
rexistro 
anecdótico 

T 
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Av 
AV 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

b 
e 
g 

B1.1. Planificación do proceso 
de resolución de problemas: 
análise e comprensión do 
enunciado. Estratexias e proce-
dementos postos en práctica: 
facer un debuxo, unha táboa, 
un esquema da situación, en-
saio e erro razoado, operacións 
matemáticas axeitadas etc. 
Resultados obtidos. 

B1.1. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias 
de resolución de proble-
mas, realizando os cálcu-
los necesarios e compro-
bando as solucións obti-
das. 

MTB1.1.1. Analiza e com-
prende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións 
entre os datos, contexto do 
problema, pregunta realiza-
da). 

Extrae os datos do proble-
ma 

CCL 
CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 

T 

MTB1.1.2. Reflexiona sobre 
o proceso de resolución de 
problemas:revisa as opera-
cións utilizadas, as unidades 
dos resultados, comproba e 
interpreta as solucións no 
contexto da situación, busca 
outras formas de resolución 
etc. 

Resole problemas sinxelos 
con axuda 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Rúbrica 

T 

b 
g 

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

B1.2. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá, 
axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando 
a utilidade dos coñece-
mentos matemáticos 
axeitados para a resolu-
ción de problemas. 

MTB1.2.1. Planifica o proce-
so de traballo con preguntas 
apropiadas: que quero des-
cubrir?, que teño?, que bus-
co?, como o podo facer?, 
non me equivoquei ao face-
lo?, a solución é idónea? 

Expresa de xeito oral as 
preguntas apropiadas para 
resolver a tarefa 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Sentido de iniciati-
va e espiritu em-
prendedor 

Escala de 
observación 
Rexistro 
anecdótico 

T 
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B1.3. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter infor-
mación, realizar cálculos numé-
ricos, resolver problemas e 
presentar resultados. 
B1.4. Integración nas tecno-
loxías da información e a co-
municación no proceso de 
aprendizaxe. 

B1.3. Utilizar os medios 
tecnolóxicos de modo 
habitual no proceso de 
aprendizaxe, buscando, 
analizando e seleccionar 
información relevante en 
internet ou en outras 
fontes elaborando docu-
mentos propios, facendo 
exposicións e argumenta-
cións. 

MTB1.3.1. Iníciase na utili-
zación de ferramentas tec-
nolóxicas, nomeadamente a 
calculadora, para a reali-
zación de cálculos numéri-
cos, para aprender e resol-
ver problemas. 

Inicio no uso da calculado-
ra 

CMCT 
CD 
CAA 

Comunicación 
audiovisual 
TICs 

Escala de 
observación 

T 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

e 
g 

B2.1. Números naturais ata o 
10.000. 
B2.2. Nome e grafía dos núme-
ros ata o 10.000. 
B2.3. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de nume-
ración decimal: unidades, de-
cenas, centenas, unidade de 
millar e decena de millar. 
B2.4. O sistema de numeración 
decimal: valor posicional das 
cifras. 
B2.5. Identificación do número 

B2.1. Ler, escribir e orde-
nar utilizando razoamen-
tos apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e 
ordena números ata o 
10.000. 

Ordena números ata 
10.000 

CMCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 

1 

MTB2.1.2. Aproxima núme-
ros á decena, centena e 
millar. 

Aproxima un número dado 
á decena, centena ou millar 

CMCT Sentido de iniciati-
va e espíritu em-
prendedor 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 

1 
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anterior e o seguinte a un dado. 

b 
e 
g 

B2.6. Orde numérica. 
B2.3. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de nume-
ración decimal: unidades, de-
cenas, centenas, unidade de 
millar e decena de millar. 
B2.7. Redondeo de números 
naturais, ás decenas, centenas 
e millares.  

B2.2. Interpretar diferen-
tes tipos de números 
segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Realiza correc-
tamente series tanto ascen-
dentes coma descendentes. 

Realiza series CMCT Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 

1 

MTB2.2.2. Interpreta en 
textos numéricos e da vida 
cotiá números naturais ata o 
10.000. 

Comprende enunciados 
para a resolución de situa-
cións cotiás 

CMCT 
CAA 
CCL 

Sentido de iniciati-
va e espíritu em-
prendedor 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 

1 

MTB2.2.3. Descompón, 
compón e redondea núme-
ros naturais, interpretando o 
valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 

Da o valor adecuado a 
cada cifra segundo a sua 
posición 

CMCT 
CAA 

Sentido de iniciati-
va e espíritu em-
prendedor 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 

1 
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B2.8. Operacións con números 
naturais: adición, subtración, 
multiplicación e división enteira 
por un número dunha cifra. 
B2.9. Automatización de algo-
ritmos. 
B2.10. A multiplicación como 
suma de sumandos iguais e 
viceversa. 
B2.11. Construción e memori-
zación das táboas de multipli-
car. 
B2.12. Identificación e uso dos 
termos propios da multiplica-
ción: factores e produto. 
B2.13. Identificación e uso dos 
termos propios da división: 
dividendo, divisor, cociente e 
resto. 
B2.14. Utilización en contextos 
reais da división para repartir e 
para agrupar. 
B2.15. Proba da división relaci-
onando dividendo, divisor, coci-
ente e resto en casos sinxelos. 
B2.16. Utilización da calculado-

B2.3. Realizar operación 
e cálculos numéricos 
mediante diferentes pro-
cedementos, incluído o 
cálculo mental, en situa-
ción de resolución de 
problemas. 

MTB2.3.1. Constrúe e me-
moriza as táboas de multipli-
car, utilizándoas para reali-
zar cálculo mental. 

Realiza a táboa de multipli-
car de xeito oral e escrito 

CMCT 
Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 

1 E 
2 

MTB2.3.2. Realiza cálculos 
numéricos coa operación de 
multiplicación na resolución 
de problemas contextualiza-
dos. 

Recoñece a multiplicación 
como suma de sumandos 
iguais. 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 
Probas 
obxetivas 

1 E 
2 

MTB2.3.3. Resolve proble-
mas utilizando a multiplica-
ción para realizar recontos, 
en disposicións rectangula-
res nos que intervén a lei do 
produto. 

Resolve problemas de 
multiplicar de maneira 
axeitada 

CMCT Sentido de iniciati-
va e espíritu em-
prendedor 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 
Probas 
obxetivas 

1 E 
2 



MATEMÁTICAS 3º EP 

O
b
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución CC 
Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

Av 
AV 

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

MTB2.3.4. Realiza cálculos 
numéricos coa operación de 
división dunha cifra na reso-
lución de problemas contex-
tualizados. 

Resolve problemas de 
dividir por unha cifra de 
maneira axeitada 

CMCT 
CAA 

Sentido de iniciati-
va e espíritu em-
prendedor 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 
Probas 
obxetivas 

2 

MTB2.3.5. Identifica e usa 
os termos propios da multi-
plicación e da división. 

Utiliza as multiplicacións e 
as divisións no contexto 
adecuado 

CMCT Sentido de iniciati-
va e espíritu em-
prendedor 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 
Probas 
obxetivas 

2 

b 
g 

B2.18. Comprobación de resul-
tados mediante estratexias 
aritméticas. 
B2.19. Resolución de proble-
mas da vida cotiá. 

B2.4. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecemen-
tos matemáticos adecua-
dos reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

MTB2.4.1. Resolve proble-
mas que impliquen o domi-
nio dos contidos traballados, 
empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento. 

Resolve problemas de 
forma razoada 

CMCT 
CAA 

Sentido de iniciati-
va e espíritu em-
prendedor 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 
Probas 
obxetivas 

2 

MTB2.4.2. Reflexiona sobre 
o procedemento aplicado á 
resolución de problemas: 
revisando as operacións 
empregadas, as unidades 
dos resultados, comproban-
do e interpretando as solu-
cións no contexto. 

Resolve problemas utili-
zando o procedemento 
axeitado e comprobando e 
interpretando a ssolucións 
no contexto 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Sentido de iniciati-
va e espíritu em-
prendedor 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 
Probas 
obxetivas 

2 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

b 
g 

B3.1. Expresión e forma simple 
dunha medición de lonxitude, 
capacidade, masa ou peso. 
B3.2. Elección da unidade máis 
axeitada para a expresión du-
nha medida. 
B3.3. Realización de medicións. 

B3.1. Seleccionar e utili-
zar instrumentos e unida-
des de medida usuais, 
facendo previamente 
estimacións e expresando 
con precisión medidas de 
lonxitude, peso/masa, 
capacidade e tempo, en 
contextos reais. 

MTB3.1.1. Identifica as uni-
dades do sistema métrico 
decimal. Lonxitude, capaci-
dade, masa ou peso. 

Recoñece as medidas de 
lonxitude, capacidade e 
peso 

CMCT Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 
probas 
obxetivas 

3 

MTB3.1.2. Mide con diferen-
tes instrumentos elixindo a 
unidade máis axeitada para 
a expresión dunha medida. 

Sabe elexir a unidade máis 
axeitada para medir unha 
magnitude determinada 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 
probas 
obxetivas 

3 

g B3.4. Comparación e orde-
nación de medidas dunha 
mesma magnitude. 
B3.5. Sumar e restar medidas 
de lonxitude, capacidade e 
masa ou peso. 

B3.2. Operar con diferen-
tes medidas de lonxitude, 
peso/masa, capacidade e 
tempo. 

MTB3.2.1. Suma e resta 
medidas de lonxitude, capa-
cidade e masa en forma 
simple. 

Fai operacións sinxelas 
coas diferentes medidas de 
magnitude 

CMCT Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 
probas 
obxetivas 

3 

MTB3.2.2. Compara e orde-
na medidas dunha mesma 
magnitude. 

Ordena medidas da mesma 
magnitude 

CMCT Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 
probas 
obxetivas 

3 



MATEMÁTICAS 3º EP 

O
b
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución CC 
Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

Av 
AV 

b 
e 
g 

B3.6. Explicación oral e escrita 
do proceso seguido e da estra-
texia utilizada en calquera dos 
procedementos empregados. 

B3.3. Utilizar as unidades 
de medida máis usuais, 
convertendo unhas uni-
dades noutras da mesma 
magnitude, expresando 
os resultados nas unida-
des de medida máis axei-
tadas, explicando oral-
mente e por escrito o 
proceso seguido e apli-
cándoo á resolución de 
problemas. 

MTB3.3.1. Coñece e utiliza 
as equivalencias entre diver-
sas unidades de medida da 
mesma magnitude. 

Identifica as unidades de 
medida máis habituais 
dunha mesma magnitude 

CMCT Expresión oral e 
escrita 
Sentido de iniciati-
va e espíritu em-
prendedor 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 
probas 
obxetivas 

3 

MTB3.3.2. Explica de forma 
oral e por escrito os proce-
sos seguidos e as estratexi-
as utilizadas en todos os 
procedementos realizados. 

Utiliza as unidades de 
medida e os seus múltiplos 
máis habituais 

CCL 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 
probas 
obxetivas 

3 

MTB3.3.3. Resolve proble-
mas da vida real utilizando 
as unidades de medida máis 
usuais. 

Realiza sinxelos problemas 
da vida real utilizando as 
unidades de medida máis 
usuais 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 
probas 
obxetivas 

3 

g B3.7. Unidades de medida do 
tempo e as súas relación. 
B3.8. Lectura en reloxos ana-
lóxicos e dixitais. 
B3.9. Cálculos con medidas 
temporais. 

B3.4. Coñecer as unida-
des de medida do tempo 
e as súas relación, utilizá-
ndoas para resolver pro-
blemas da vida diaria. 

MTB3.4.1. Resolve proble-
mas da vida real utilizando 
as medidas temporais e as 
súas relacións 

Coñece as unidades de 
medida do tempo e a súa 
relación 

CMCT Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 
probas 
obxetivas 

3 
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B3.10. O sistema monetario da 
Unión Europea. Unidade princi-
pal: o euro. Valor das diferentes 
moedas e billetes. 
B3.11. Múltiplos e submúltiplos 
do euros. 
B3.12. Equivalencias entre 
moedas e billetes. 

B3.5. Coñecer o valor e 
as equivalencias entre as 
diferentes moedas e bille-
tes do sistema monetario 
da Unión Europea. 

MTB3.5.1. Coñece a fun-
ción, o valor e as equivalen-
cias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para re-
solver problemas en situa-
ción reais como figuradas. 

Resolve problemas en 
situacións reais como figu-
radas co euro e as súas 
equivalencias 

CMCT 
CAA 
CSC 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 
probas 
obxetivas 

3 

MTB3.5.2. Calcula múltiplos 
e submúltiplos do euro. 

Recoñece o valor do euro e 
das diferentes moedas e 
billetes 

CMCT Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
análise de 
caderno 
probas 
obxetivas 

3 

b 
g 

B3.13. Resolución de proble-
mas de medida. 

B3.6. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando 

MTB3.6.1. Resolve proble-
mas de medida, utilizando 
estratexias heurísticas e de 
razoamento. 

Aplica os coñecementos 
matemáticos a situacións 
da vida real 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
caderno 
Probas 
obxetivas 

3 



MATEMÁTICAS 3º EP 

O
b
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución CC 
Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

Av 
AV 

a utilidade dos coñece-
mentos matemáticos 
axeitados e reflexionando 
sobre o proceso aplicado 
para a resolución de pro-
blemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre 
o proceso seguido na reso-
lución de problemas: revi-
sando as operacións utiliza-
das, as unidades dos resul-
tados, comprobando e inter-
pretando as solucións no 
contexto. 

Organiza os datos para a 
resolución de problemas e 
interpreta os resultados 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Rúbrica 

3 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

g B4.1. Clasificación de polígo-
nos. Lados e vértices. 
B4.2 Composición e descom-
posición de polígonos. 
B4.3. Clasificación de figuras e 
corpos xeométricos utilizando 
diversos criterios. 
B4.4. Figuras xeométricas. 
Elementos básicos: lado, vérti-
ce, base, diagonal, ángulo e 
eixes de simetría. 

B4.1. Identificar figuras 
planas e corpos xeométri-
cos, nomeando e recoñe-
cendo os seus elementos 
básicos (lados, vértices, 
caras, arestas e ángulos). 

MTB4.1.1. Coñece e identifi-
ca os elementos básicos dos 
corpos xeométricos (lado, 
ángulo e vértice). 

Representa os corpos 
xeométricos básicos e os 
seus elementos 

CMCT Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

2 
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B4.5. A circunferencia e o círcu-
lo. Elementos básicos: centro, 
raio, diámetro. 

B4.2. Coñecer e distinguir 
a circunferencia e o círcu-
lo, así como os seus 
elementos básicos. 

MTB4.2.1. Coñece e dife-
rencia a circunferencia do 
círculo e distingue os seus 
elementos. 

Representa o círculo, a 
circunferencia e os elemen-
tos básicos: radio e diáme-
tro 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

2 

g B4.6. Corpos xeométricos: 
recoñecemento de prismas, 
pirámides e corpos redondos. 
Elementos básicos de polie-
dros: caras, vértices e arestas. 

B4.3. Coñecer e diferen-
ciar os poliedros e os 
corpos redondos, así 
como os seus elementos 
básicos. 

MTB4.3.1. Identifica corpos 
redondos e poliedros (pris-
ma, pirámide, cilindro, cono, 
esfera...). 

Diferencia corpos redondos 
e poliedros, e as súas ca-
racterísticas básicas 

CMCT Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

2 

b 
g 

B4.7. Comparación e clasifica-
ción de ángulos: rectos, agu-
dos, obtusos. 
B4.8. Uso das TIC no desen-
volvemento e asimilación de 
contidos relacionados coa xeo-
metría. 

B4.4. Saber o que é un 
ángulo e as clases de 
ángulos. 

MTB4.4.1. Distingue entre 
ángulos agudos, rectos e 
obtusos. 

Recoñece e clasifica ángu-
los agudos, rectos e obtu-
sos en obxectos da vida 
real 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 
TIC 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

2 

b 
e 
g 

B4.9. Interpretación de repre-
sentacións espaciais en situa-
cións da vida cotiá. 
B4.10. Representación elemen-
tal de espazos coñecidos: pla-
nos e maquetas. 
B4.11. Descrición de posicións 

B4.5. Interpretar repre-
sentacións espaciais 
(esbozo dun itinerario, 
plano dunha pista…) 
realizadas a partir de 
sistemas de referencia e 
de obxectos ou situacións 

MTB4.5.1. Obtén informa-
ción puntual e describe unha 
representación espacial 
(esbozo dun itinerario, plano 
dunha pista...) tomando 
como referencia obxectos 
familiares. 

Recoñece diferentes repre-
sentacións espaciais e fai 
un itinerario nun contexto 
familiar 

CMCT 
CAA 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

2 
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e movementos nun contexto 
topográfico. 
 
 
B4.12. As liñas como percorri-
do: rectas e curvas, intersec-
ción de rectas e rectas parale-
las. 

familiares. MTB4.5.2. Interpreta e des-
cribe situacións, mensaxes e 
feitos da vida diaria utilizan-
do o vocabulario xeométrico 
axeitado: indica una direc-
ción, explica un percorrido, 
oriéntase no espazo. 

Diferencia tipos de liñas 
usando un vocabulario 
axeitado 

CMCT 
CAA 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

2 

b 
g 

B4.13.Perímetro das figuras 
planas. Resolución de proble-
mas de xeometría relacionados 
coa vida cotiá. 

B4.6. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando 
a utilidade dos coñece-
mentos matemáticos 
axeitados e reflexionando 
sobre o proceso aplicado 
para a resolución de pro-
blemas. 

MTB4.6.1. Resolve proble-
mas xeométricos que impli-
quen dominio dos contidos 
traballados utilizando estra-
texias heurísticas de razoa-
mento. 

Utiliza os contidos traballa-
dos para resolver proble-
mas CMCT 

CAA 
Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

2 

MTB4.6.2. Reflexiona sobre 
o proceso de resolución de 
problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, 
comprobando e interpretan-
do as solucións no contexto. 

Resolve problemas axeita-
dos ao seu nivel 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

2 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

b 
g 

B5.1. Recollida e rexistro de 
datos sobre obxectos, fenóme-
nos e situacións familiares 
utilizando técnicas elementais 

B5.1. Realizar, ler e inter-
pretar representacións 
gráficas dun conxunto de 
datos relativos ao contor-

MTB5.1.1. Recolle e clasifica 
datos de situacións do seu 
contorno, utilizándoos para 
construír táboas ou gráficas. 

Elabora táboas de dobre 
entrada en relación ao seu 
entorno máis próximo 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

3 



MATEMÁTICAS 3º EP 

O
b
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución CC 
Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

Av 
AV 

de enquisas, observación e 
medición. 
B5.2. Lectura, interpretación e 
elaboración de táboas de dobre 
entrada de uso habitual na vida 
cotiá. 
B5.3. Interpretación e descri-
ción verbal e escrita de elemen-
tos significativos de gráficos 
sinxelos. 
B5.4. Realización de gráficas 
sinxelas: pictogramas, diagra-
mas de barras. 

no inmediato. MTB5.1.2. Ordena os datos 
rexistrados atendendo a un 
criterio de clasificación. 

Clasifica e ordena datos en 
gráficas sinxelas 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

3 

MTB5.1.3. Interpreta gráfi-
cas de táboas extraendo a 
información explícita. 

Extrae información dunha 
representación gráfica 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de 
observación 
Análise de 
producións 

3 
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Av 
AV 

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 
sentido 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 
principais dun texto xornalístico 
oral informativo dos medios de 
comunicación audiovisual, 
emitido de xeito claro, directo e 
sinxelo. 

Extrae a idea princi-
pal dun texto oral 
xornalístico 

CCL 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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

Realiza un breve 
resumo dun texto oral 

CCL 
CSC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Lista de control T 

b 
d 
e 
i 
o 

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 traballos ou completar 
información. 

Busca información na 
internet, selecciona 
as ideas principais e 
as emprega para 
facer presentación 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 
TICs 

Lista de control T 

a 
b 
c 
e 
o 

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 dun 

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

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

Intervén adecuada-
mente nas conversas 
da aula 

CCL 
CAA 
CSC 
CSEIEE 

Expresión oral Lista de control T 

LGB1.3.2. Sigue unha 
exposición da clase e extrae o 
sentido global. 

Intervén adecuada-
mente nas conversas 
da aula 

CCL 
CAA 

Expresión oral Escala de ob-
servación 

 



LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º EP 

O
bx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Grao 
Consecución 
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Elementos 
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maior grao de formalización 
(exposicións da clase ou 
debates). 

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

Elabora exposicións 
orais dexeito cohe-
rente apoiándose na 
documentación que 
precise 

CCL 
CSIEE 
CAA 

Expresión oral Rúbricas T 

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

Elabora exposición 
orais de xeito cohe-
rente 

CCL 
CSIEE 
CAA 
CCL 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

 T 

a 
c 
e 

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

B1.4. Manter unha actitude 
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 e das demais 
en actos de fala orais, sen 
interromper. 

Escoita as opinións 
dos demáis sen inte-
rromper 

CCL 
CSC 

Educación cívica Lista de control T 

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

Respecta as opinións 
dos que falan 

CCL 
CSC 

Educación cívica Lista de control T 

a 
c 
d 

B1.5. Participación e 
cooperación nas situacións 
comunicativas habituais 
(informacións, conversas 

B1.5. Participar nas 
diversas situacións de 
intercambio oral que se 
producen na aula 

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

Pide e espera as 
quendas de palabra 

CCL 
CSC 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 
educación cívica 

Lista de control T 
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e 
o 

reguladoras da convivencia, 
debates, discusións ou 
instrucións) con valoración e 
respecto das normas que 
rexen a interacción oral 
(petición e quendas de 
palabra, mantemento do tema, 
respecto ás opinións das 
demais persoas, papeis 
diversos no intercambio 
comunicativo, ton de voz, 
posturas e xestos adecuados). 

amosando valoración e 
respecto polas normas 
que rexen a interacción 
oral. 

LGB1.5.2. Respecta as opinións 
das persoas participantes nos 
intercambios orais e é 
consciente da posibilidade de 
empregar a lingua galega en 
calquera intercambio oral dentro 
da escola ou fóra dela. 

Utiliza e valora a 
lingua galega en 
calquera situación 
comunicativa respec-
tando as opinións 
dadas nun diálogo ou 
debate 

CCL 
CSC 
CCEC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótcio 

T 

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

Mostra unha postura 
axeitada, mirando 
para o seu interlocu-
tor 

CCL 
CSC 
CCEC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Lista de control T 

LGB1.5.4. Exprésase cunha 
pronuncia e dicción correctas: 
articulación e volume. 

Pronuncia correcta-
mente, cun volume 
axeitado á situación e 
espazo 

CCL 
CSC 
CCEC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Lista de control T 

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

Participa activamente 
nunha conversa, 
diálogo ou debate 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Lista de control T 

a 
b 
e 
o 

 
 
 
B1.6. Uso de estratexias 
elementais para comprender e 
facer comprender as 
mensaxes orais: ton de voz, 

 
 
 
B1.6. Amosar interese por 
expresarse en público 
coherentemente, usando 
nexos básicos adecuados 

LGB1.6.1. Planifica e elabora un 
discurso oral coherente, na 
secuencia de ideas ou feitos 
utilizando un vocabulario 
adecuado á súa idade. 

Constrúe un discurso 
coherente nas ideas 
ou feitos e empre-
gando o vocabulario 
axeitado 

CCL 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

LGB1.6.2. Elabora un discurso 
oral cohesivo, utilizando algúns 

Cosntrúe un discurso 
con coherencia usan-

CCL Expresión e com-
prensión oral e 

Lista de control T 
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entoación, xestualidade e uso 
de nexos básicos. 

e presentando estratexias 
elementais para facer 
comprender a mensaxe. 

nexos básicos. do nexos básicos escrita 

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

Elabora un discurso 
en galego con entoa-
ción, ritmo e xestuali-
dade axeitados 

CCL 
CCEC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Lista de control T 

b 
e 
i 
o 

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. 

Escribe unha mensa-
xe clara a través 
dunha noticia ou 
anuncio 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Escala de ob-
servación 

T 

d 
e 

B1.8. Utilización de estratexias 
para potenciar a expresividade 
das mensaxes orais. 

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

LGB1.8.1. Utiliza a 
expresividade corporal para 
reforzar o sentido das súas 
producións orais. 

Apoia as súas expo-
sicións orais con 
xestos para reforzar 
as explicacións 

CCL 
CCEC 
CSC 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Lista de control T 

b 
d 
e 
o 

B1.9. Actitude de cooperación 
e de respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida. 

B1.9. Amosar respecto e 
cooperación nas 
situacións de aprendizaxe 
en grupo. 

LGB1.9.1. Amosa respecto ás 
ideas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo. 

Realiza tarefas en 
grupo amosando 
colaboración e res-
pect 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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

B1.10. Interesarse por 
amosar unha pronuncia e 
entoación adecuadas. 

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

Adapta o seu discur-
so ás diferentes si-
tuacións comunicati-
vas 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 
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a 
d 
e 
o 

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

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

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

Usa unha linguaxe 
non sexista e respec-
tuosa cos outros 

CCL 
CSC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 
non discrimina-
ción 

Rexistro anec-
dótico 

T 

LGB1.11.2. Usa, de maneira 
xeral, unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas. 

Fai un uso non dis-
criminatorio e non 
ofensivo da linguaxe 

CCL 
CSC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 
non discrimina-
ción 

Rexistro anec-
dótico 

T 

a 
d 
e 
o 

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

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 morfolóxicas moi 
evidentes en textos orais 
caracterizados pola súa orixe 
xeográfica. 

Identifica polo léxico 
e pronunciación a 
procedencia xeográfi-
ca de textos sinxelos 
orais e escritos 

CCL 
CCEC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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

Valora por igual aos 
seus compañeiros, 
independentemente 
da variedaded ialectal 
que empreguen. 

CCL 
CSC 
CCEC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

a 
d 
e 
o 

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

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. 

Utiliza a lingua galega 
en diferentes ámbi-
tos: medios de comu-
nicación, sanidade... 

CCL 
CCEC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 
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de comunicación, comercios...) 
e en conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas. 

LGB1.13.2. Recoñece a validez 
da lingua galega para conversas 
con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

Usa o galego para 
conversas espontá-
neas 

CCL 
CCEC 
CSC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

b 
e 
I 
j 
o 

B2.1. Comprensión da 
información relevante en 
textos das situacións cotiás 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 
web infantís) con especial 
incidencia na noticia e nas 
cartas á dirección do xornal, 
localizando informacións 
destacadas en portadas, 
titulares, subtítulos, entradas. 
 
 
 

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

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

Comprende textos 
sinxelos propios de 
situacións cotiás 

CCL 
CD 
CSC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Escala de ob-
servación 

T 

LGB2.1.2. Identifica as ideas 
principais dun texto (narrativo, 
descritivo, expositivo) adecuado 
á súa idade. 

Extrae a idea princi-
pal dun texto sinxelo 

CCL Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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

Selecciona informa-
ción dun texto sinxelo 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 

Escala de ob-
servación 

T 

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

Recoñece personifi-
cacións, ironías e 
hipérboles nos textos 
adaptados a súa 
idade 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 

Probas obxeti-
vas 

T 
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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). 

LGB2.1.5. Identifica a estrutura 
xeral dun texto e recoñece 
algúns mecanismos de cohesión 
(repeticións, sinónimos, 
anáforas pronominais sinxelas). 

Interpreta todas as 
licenzas literarias 
empregadas nunha 
lectura para enfatizar 
sentimentos, actua-
ción ou opinións, e 
pode explicalas coas 
súas palabras 

CCL Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Rúbrica T 

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

Sabe usar o dicciona-
rio 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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

Selecciona o tipo de 
lectura que ten que 
facer para buscar a 
información que ne-
cesita para resolver 
cada actividades 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

b 
e 

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

B2.2. Interpretar e 
comprender, de maneira 
xeral, a información 
procedente de gráficos, 
esquemas sinxelos e 
ilustracións en textos. 

LGB2.2.1. Interpreta e 
comprende, de maneira xeral, a 
información de gráficos, 
esquemas sinxelos e 
ilustracións, relacionando esta 
co contido do texto que 
acompañan. 

Asocia ilustracións e 
contido dun texto 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 

Comprensión e 
expresión escrita 

Lista de control T 

b 
e 

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

B2.3. Realizar o subliñado 
das ideas principais dun 
texto sinxelo e 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado 
das ideas principais dun texto 
sinxelo. 

Subliña as ideas 
principais dun texto 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Lista de control T 
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texto sinxelo. esquematizar e resumir o 
seu contido. 

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

Esquematiza todas 
as ideas principais 
dun texto sinxelo 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Lista de control T 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun 
texto sinxelo. 

Fai o resumo dun 
texto sinxelo 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Lista de control T 

b 
e 

B2.6. Introdución ás 
estratexias de control do 
proceso lector (anticipación, 
formulación de hipóteses, 
relectura...). 

B2.4. Utilizar, de maneira 
xeral, estratexias para 
mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce, de maneira 
xeral, o posible contido dun 
texto antes de lelo, axudándose 
do título e as ilustracións. 

 CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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

Formula hipótese do 
contido dun texto 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

b 
e 
i 

B2.7. Uso dirixido das 
tecnoloxías da información e 
das bibliotecas para obter 
informacións 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. 

Obtén información 
utilizando as TICs 

CCL 
CD 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 
TIC 

Lista de control T 

LGB2.5.2. Utiliza dicionarios 
dixitais para interpretar a 
información dun texto. 

Usa diccionarios 
dixitais de xeito autó-
nomo 

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 
TIC 

Rexistro anec-
dótico 

T 

a 
b 

B2.8. Lectura persoal, 
silenciosa e en voz alta, de 

B2.6. Ler, en silencio ou 
en voz alta, textos en 

LGB2.6.1. Descodifica sen 
dificultade as palabras. 

Decodifica palabras 
en diferentes sopor-

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Lista de control T 
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e textos en galego adaptados 
aos seus intereses. 
B2.9. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos 
literarios e non literarios. 

galego adaptados aos 
seus intereses. 

tes 

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

Le en voz alta sin 
dificultade 

CCL Expresión oral Escala de ob-
servación 

T 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados 
á súa idade e aos seus 
intereses, en silencio e sen 
dificultade. 

Le textos do seu 
interese, adaptados a 
suas capacidades 

CCL Iniciativa Escala de ob-
servación 

T 

LGB2.6.4. Fai lecturas 
dramatizadas de textos. 

Dramatiza pequenos 
textos teatrais 

CCL 
CSC 

Expresión oral Escala de ob-
servación 

T 

a 
b 
e 
i 

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

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

LGB2.7.1. Usa a biblioteca de 
aula con certa autonomía, para 
obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e 
mellora. 

Usa e coida a biblio-
teca de aula para 
buscar información 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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

Coñece as normas de 
funcioinamento da 
biblioteca do centro 

CCL 
CAA 
CSC 

Educación en 
valores 
emprendemento 

Escala de ob-
servación 

T 

LGB2.7.3. Participa en 
actividades literarias do centro. 

Participa en concur-
sos, xogos recitais 
relacionados coa 
literatura 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión e 
expresión oral e  
escrita 

Escala de ob-
servación 

T 
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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. 

Coida e organiza os 
libros 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

a 
b 
e 
o 

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. 

Emprega a lectura 
para pensar e apren-
der 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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. Amosar certa 
autonomía lectora e 
capacidade de selección 
de textos do seu interese, 
así como ser quen de 
expresar preferencias. 

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

Escolle texots adap-
tados ao seu interese 
e dependendo de 
cada situación, con 
autonomía 

CCL Comprensión e 
expresión oral e  
escrita 

Lista de control T 

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

Valora e opina sobre 
as lecturas propostas 

CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Lista de control T 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

a 
b 
e 

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

B3.1. Usar, de maneira 
xeral, 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. 

Realiza borradores 
de texto estructuran-
do a información 

CCL 
CSIEE 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rúbricas T 
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LGB3.1.2. Elabora o texto cunha 
estrutura definida, con 
coherencia xeral e de xeito 
creativo. 

Redacta textos cohe-
rentes creativos au-
tonomamente 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 

Escala de ob-
servación 

T 

LGB3.1.3. Aplica, de forma 
xeral, os signos de puntuación 
(punto, coma, punto e coma, 
dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación). 

Utiliza os signos de 
puntuación 

CCL Expresión escrita Composicións T 

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

Aplica as normas 
ortográficas traballa-
das 

CCL 
CSC 
CCEC 

Expresión escrita Composicións T 

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

Inventa textos cohe-
rentes previa realiza-
ción de borradores, 
revisión e corrección 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 

Composicións T 

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

Sabe consultar o 
diccionario 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

a 
b 
e 
i 

B3.2. Composición de textos 
propios de situacións cotiás de 
relación social 
(correspondencia básica, 
mensaxes curtas, normas de 
convivencia, avisos, 

B3.2. Crear textos sinxelos 
de diferente tipoloxía que 
permitan narrar, describir e 
resumir emocións e 
informacións relacionadas 
con situacións cotiás e 

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, 

Sabe elaborar textos 
en diferentes sopor-
tes e formatos 

CCL 
CAA 
CD 

Comprensión e 
expresión escrita 

Composicións T 
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o solicitudes, instrucións) de 
acordo coas características 
propias destes xéneros. 
B3.3. Composición de textos 
de información e de opinión 
moi sinxelos, característicos 
dos medios de comunicación 
social, sobre acontecementos 
significativos, con especial 
incidencia na noticia e nas 
cartas á dirección do xornal, 
en situacións reais ou 
simuladas. 

aqueles que sexan 
característicos dos medios 
de comunicación. 

instrucións… 

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

Respecta o formato 
dos diferentes textos 
xornalísticos ou pu-
blicitarios 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Composicións T 

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

Elabora sinxelos 
textos narrativos e 
descritivos 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Composicións T 

LGB3.2.4. Escribe textos 
coherentes empregando algúns 
elementos de cohesión. 

Utiliza estratexias 
para redactar correc-
tamente 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Composicións T 

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

Redacta un resumo 
seguindo pautas 
básicas 

CCL 
CSC 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Análise de 
produccións 

T 

b 
e 

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

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

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

Redacta cuestiona-
rios, resumos, descri-
cións sinxelas 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 

Análise de 
produccións 

T 
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descricións, explicacións). información. 

a 
b 
e 
j 
o 

B3.5. 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. 

Combina linguaxe 
verbal en carteis, 
anuncios e comics 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 
emprendemento 

Análise de 
produccións 

T 

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. 

Escribe sinxelos 
textos con programas 
de procesamento de 
texto 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 
Emprendemento 
 

Análise de 
produccións 

T 

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 
seu contido. 

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 seu contido. 

Ilustra, subliña e 
realiza gráficos que 
facilitan a compren-
sión de textos 

CCL 
CD 
CSIEE 

Comprensión e 
expresión escrita 
Emprendemento 

Análise de 
produccións 

T 

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 

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

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

Presenta textos con 
marxes, limpeza e 
calidade caligráfica 

CCL 
CD 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Composicións T 
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como instrumento de relación 
social, de obtención e de 
reelaboración da información e 
dos coñecementos. 

comunicación. interliñado… en calquera 
soporte. 

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

Valora  alingua escri-
ta como fonte de 
coñecemento e crea-
tivida 

CCL 
CSC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

e B4.1. Uso e identificación 
intuitiva da terminoloxía 
seguinte nas actividades de 
produción e interpretación: 
denominación dos textos 
traballados; enunciado, 
palabra e sílaba, xénero e 
número, determinantes, 
cuantificadores, tempos 
verbais (pasado, presente e 
futuro). 

B4.1. Utilizar terminoloxía 
lingüística e gramatical 
básica, como apoio á 
comprensión e á 
produción de textos, así 
como aplicar o seu 
coñecemento no uso da 
lingua. 

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

Recoñece  diferencia 
distintos tipos de 
texto 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 
 

T 

LGB4.1.2. Identifica o tempo 
verbal (presente, pasado e 
futuro) en formas verbais dadas. 

Identifica o tempo da 
formas verbais nun 
texto 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

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

Separa as sílabas 
dunha palabra e 
sinala as sílabas 
tónica e átonas 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

LGB4.1.4. Identifica nun texto 
substantivos, adxectivos 
determinantes e cuantificadores. 

Identifica substanti-
vos, adxetivos, de-
terminantes e cuanti-
ficadores 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 
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LGB4.1.5. Sinala o xénero e 
número de palabras dadas e 
cámbiao. 

Identifica e é capaz 
de cambiar o xénero 
e número de palabras 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

b 
e 

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

B4.2. 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. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as 
normas de acentuación. 

Usa nas producóns 
propias as normas de 
acentuación 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as 
normas ortográficas básicas, 
aplicándoas nas súas 
producións escritas. 

Fai uso dos signos de 
puntuación 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

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

Fai o texto esrito 
coidando o uso da 
ortografía, consciente 
da súa importancia 
para a comunicación 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Escala de ob-
servacín 

T 

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 

B4.3. Utilizar 
correctamente as regras 
de puntuación, así como 
construír correctamente as 
oracións desde o punto de 
vista sintáctico, nas 
producións orais e 

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

Usa os signos de 
puntuación 

CCL Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe 
elemental adecuada nas súas 
producións. 

Estrutura de xeito 
coherente as frases e 
oracións 

CCL Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 
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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. 

escritas. LGB4.3.3. Respecta, de xeito 
xeral, as normas 
morfosintácticas de colocación 
do pronome átono. 

Coñece e utiliza as 
normas morgosintác-
ticas de colocación 
do pronome átono 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

e B4.6. Exploración das 
posibilidades do uso de 
diversos enlaces entre 
oracións (adición, causa, 
oposición, contradición...), en 
relación coa composición de 
textos. 

B4.4. Recoñecer e 
empregar os conectores 
básicos. 

LGB4.4.1. Usa diversos 
conectores básicos entre 
oracións: adición, causa, 
oposición, contradición... 

Utiliza conectores 
básicos entre ora-
cións 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

e B4.7. Identificación intuitiva do 
verbo e os seus 
complementos, especialmente 
o suxeito, así como dalgúns 
papeis 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. 

LGB4.5.1. Identifica 
intuitivamente, en oracións 
sinxelas, o papel semántico do 
suxeito. 

Localiza no texto as 
oreación, dentro 
delas o suxeito e 
sabe explicar coas 
súas propias palabra 
cal é a súa función 
dentro da oración 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

LGB4.5.2. Sinala intuitivamente 
o verbo e os seus 
complementos, especialmente o 

Localiza no texto os 
verbos e os seus 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 

T 
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suxeito, en oracións. complementos caderno 

b 
e 
i 
o 

B4.8. Uso do dicionario, en 
papel ou dixital, con certa 
autonomía. 

B4.6. Usar o dicionario en 
papel ou dixital, con certa 
autonomía. 

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

Busca no diccionario 
o significado de pala-
bras 

CCL 
CAA 
CD 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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 de textos. 

B4.7. 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. 

Identifica palabras 
derivadas, compostas 
e forma familias de 
palabras 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

LGB4.7.2. Recoñece e usa 
sinónimos, antónimos, palabras 
polisémicas de uso habitual. 

Usa sinónimos, antó-
nimos e palabras 
polisémicas 

CCL 
CAA 

Comprensión e 
expresión escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 

a 
d 
e 
h 
m 
o 

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. 

Valora a lingua gale-
ga dentro da realida-
de pluricultural que 
nos rodea 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 
valores 

Rexistro anec-
dótico 

T 

a 
d 
e 
m 
o 

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

B4.9. Establecer relacións 
elementais 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. 

Recoñece as pala-
bras no texto que son 
diferentes en castelán 
e galego e non permi-
te que haxa interfe-
rencias e lle reduzan 
a comprensión 

CCL 
CCEC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 
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comunicativos na lingua 
galega. 

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, 
regularidades e semellanzas 
elementais sintácticas, 
ortográficas, morfolóxicas e 
léxicas entre todas as linguas 
que coñece e/ou está a 
aprender, como punto de apoio 
para a súa aprendizaxe. 

Identifica de forma 
moi consciente as 
semellanzas e as 
diferenzas de frases 
feitas entre castelán e 
galego e pode expli-
car a resolución de 
actividade coas súas 
propias palabras 

CCL 
CCEC 
CSC 

Comprensión e 
expresión escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

b 
d 
e 
o 

 
 
 
 
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 gozo 
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. 

Reproduce textos 
sinxelos procedentes 
da literatura popular 
oral galega 

CCL 
CAA 
CCEC 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Escala de ob-
servación 

T 

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

Valora os textos da 
literatura galega 
como fonte de coñe-
cemento da nosa 
cultura 

CCL 
CCEC 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 
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b 
d 
e 
i 

B5.3. Lectura persoal, 
silenciosa e en voz alta de 
obras en galego adecuadas á 
idade 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. 

Le en lectura silen-
ciosa textos adapta-
dos da literatura 
galega en diferentes 
soportes 

CCL 
CCEC 
CD 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 
TIC 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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

e en lectura silencio-
sa textos adaptados 
da literatura galega 
en diferentes sopor-
tes 

CCL 
CCEC 
CD 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Escala de ob-
servación 

T 

b 
d 
e 
o 

B5.5. Lectura guiada de 
poemas, de relatos e de obras 
teatrais sinxelas recoñecendo 
as características dalgúns 
modelos. 

B5.3. Identificar o xénero 
literario ao que pertence 
uns textos dados. 

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

Diferencia entre poe-
sía, narrativa e teatro 
nun texto dado 

CCL 
CCEC 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Proba obxetiva 
análise de ca-
derno 

T 

b 
e 

B5.6. Recreación e 
composición de poemas e 
relatos para comunicar 
sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, 
estados de ánimo ou 
lembranzas, 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 ou 
lembranzas. 

Escribe relatos e 
poemas sinxelos 

CCL 
CCEC 
CSC 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Escala de ob-
servación 

T 

b 
d 
e 

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

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

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

Participa en dramati-
zacións teatrais 

CCL Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Proba obxetiva 
Análise de 
caderno 

T 
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idade. 

a 
d 
e 
o 

B5.8. Valoración da literatura 
en calquera lingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada), 
como vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecemento doutros mundos, 
tempos e culturas, e como 
recurso de gozo persoal. 

B5.6. Valorar a literatura 
en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación, 
fonte de coñecemento 
doutros mundos, tempos e 
culturas, e como recurso 
de gozo persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, como vehículo 
de comunicación, fonte de 
coñecemento doutros mundos, 
tempos e culturas, e como 
recurso de gozo persoal. 

Valora a literatura 
como fonte de apren-
dizaxe e gozo persoal 

CCL 
CSC 
CCEC 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

a 
d 
e 
o 

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 
coñecer outras maneiras de 
relacións sociais. 

B5.7. Amosar interese, 
respecto e tolerancia ante 
as diferenzas persoais, 
sociais e culturais. 

LGB5.7.1. Amosa curiosidade 
por coñecer outros costumes e 
formas de relación social, 
respectando e valorando a 
diversidade cultural. 

Manifesta interese 
porcoñecer os mode-
los narrativos e poéti-
cos que se utilizan 
noutras culturas 

CCL 
CCEC 

Comprensión e 
expresión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

b 
g 
e 

B1.1. Planificación do 
proceso de resolución de 
problemas: análise e 
comprensión do 
enunciado. Estratexias e 
procedementos postos en 
práctica: facer un debuxo, 
unha táboa, un esquema 
da situación, ensaio e 
erro razoado, operacións 
matemáticas 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. 

Comunica verbalmente 
de forma razoada do 
proceso seguido da 
resolución dun proble-
ma 

CMCT 
CCL 

Expresión oral Rexistro anecdó-
tico 

T 

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

MTB1.2.1. Reflexiona 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. 

Busca formas alternati-
vas de resolver os 
problemas 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Expresión oral e 
escrita 

Rexistro anecdó-
tico 

T 

MTB1.2.2. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de 
problemas. 

Resolve actividades 
axudándose cun de-
buxo, táboa ou dia-
grama 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Sentido da inicia-
tiva e espíritu 
emprendedor 

Escala de ob-
servación T 
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MTB1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas a resolver, 
contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e eficacia. 

Realiza estimacións 
sobre os resultados 
esperados e contrasta 
a súa validez 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Sentido da inicia-
tiva e espíritu 
emprendedor 

Rexistro anecdó-
tico T 

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

Identifica e interpreta 
datos e mensaxes de 
textos numéricos 
sinxelos da vida cotidiá 

CMCT 
CCL 
CAA 

Comprensión oral Rexistro anecdó-
tico T 

b 
g 

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

B1.3. Profundar en 
problemas resoltos 
propoñendo pequenas 
variacións 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. 

Profunda en problemas 
unha vez resoltos, 
buscando outras for-
mas de resolvelo 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Sentido da inicia-
tiva e espíritu 
emprendedor 

Escala de ob-
servación T 

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

Formula novos pro-
blemas, a partir dun 
resolto: variando os 
datos, propoñendo 
novas preguntas 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Expresión oral e 
escrita 
Sentido da inicia-
tiva e espíritu 
emprendedor 

Escala de ob-
servación 

T 
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contextos etc. 

g B1.3. Acercamento ao 
método de traballo 
científico mediante o 
estudo dalgunhas das 
súas características e a 
súa práctica en situacións 
sinxelas. 

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

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

Progresa na planifica-
ción do proceso de 
traballo 

CMCT 
CAA 

Sentido da inicia-
tiva e espíritu 
emprendedor 

Rexistro anecdó-
tico 

T 

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 ao 
traballo matemático. 

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

Desenvolve e amosa 
actitudes axeitadas 
para o traballo en ma-
temáticas 

CMCT 
CSC 
CSIEE 

Aprender a 
aprender 

Rexistro anecdó-
tico 

T 

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. Utilizar os medios 
tecnolóxicos de modo 
habitual no proceso de 
aprendizaxe, buscando, 
analizando e 
seleccionando información 
relevante en internet ou en 
outras fontes elaborando 

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas 
tecnolóxicas para a realización de 
cálculos numéricos, para aprender e 
resolver problemas. 

Utiliza a calculadora 
para realizar cálculos 
numéricos 

CMCT 
CD 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 
TICs 

Rexistro anecdó-
tico 

T 
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B1.6. Integración nas 
tecnoloxías da 
información e a 
comunicación no proceso 
de aprendizaxe. 

documentos propios, 
facendo exposicións e 
argumentacións. 

BLOQUE 2. 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: 
unidades, decenas, 
centenas etc. 
B2.6. O sistema de 
numeración decimal: 
valor posicional das 
cifras. 

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. 

Identifica os números 
romanos aplicando as 
regras que se aplican 
na súa escritura 

CMCT 
CCEC 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de ob-
servación 1 

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 posición de 
cada unha das súas cifras. 

Le, escribe e ordena 
en textos numéricos e 
da vida cotiá, números 
naturais utilizando 
razoamentos apropia-
dos e interpretando o 
valor de posición de 
cada unha das súas 

CMCT 
CAA 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Proba escrita 
caderno 

T 
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B2.7. O número decimal: 
décimas e centésimas. 
B2.8. Fraccións. 
Representación gráfica. 
B2.9. Os números 
decimais: valor de 
posición. 

cifras 

b 
g 

B2.10. 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. 

Descompón e compón 
números naturais, 
interpretando o valor 
de posición de cada 
unha das súas cifras 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Proba escrita 
caderno 

1 

b 
g 

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 

B2.3. Operar cos números 
tendo en conta a xerarquía 
nas operacións, aplicando 
as súas propiedades, as 
estratexias persoais e os 
diferentes procedementos 
que se utilizan segundo a 
natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos 

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

Aplica as propiedades 
das operacións 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Proba escrita 
caderno 

1 

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

Realiza sumas e restas 
de fraccións co mesmo 
denominador na reso-
lución de problemas 
contextualizados 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Proba escrita 
caderno 

2 
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Transversais 
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entre elas utilizando 
números naturais. 
B2.14. Concepto de 
fracción como relación 
entre as partes o todo. 
B2.15. Operacións con 
fraccións. 
B2.16. Operacións con 
números decimais. 
B2.17. Utilización dos 
algoritmos estándar de 
suma, resta, 
multiplicación e división. 

escritos, cálculo mental, 
tenteo, estimación, 
calculadora), usando o 
máis adecuado. 

MTB2.3.3. Realiza operacións con 
números decimais na resolución de 
problemas contextualizados. 

Realiza sumas e restas 
con números decimais 
na resolución de pro-
blemas contextualiza-
dos 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Proba escrita 
caderno 

T 

b 
g 
i 

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 naturais 
atendendo ao valor 
posicional das súas 
cifras. 
B2.22. Construción de 

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 
situacións cotiás. 

Emprega e automatiza 
algoritmos estándar de 
suma, resta, multipliac-
ción e división(ata dúas 
cifras) con distintos 
tipos de números 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Proba escrita 
caderno 

1 

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 partir de 
múltiplos de 5, 25 e 50. 

Constrúe series numé-
ricas, ascendentes e 
descendentes, de 
cadencias 2,10,100 a 
partir de calquera nú-
mero 

CMCT Expresión oral e 
escrita 

Proba escrita 
caderno 

1 
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Transversais 
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AV 

series ascendentes e 
descendentes. 
B2.23. Descomposición 
de números decimais 
atendendo ao valor 
posicional das súas 
cifras. 
B2.24. Elaboración e uso 
de estratexias de cálculo 
mental. 
B2.25. Utilización da 
calculadora. 

MTB2.4.3. Elabora e emprega 
estratexias de cálculo mental. 

Elabora e usa estrate-
xias de cálculo mental 

CMCT 
CAA 

Sentido da inicia-
tiva e espíritu 
emprendedor 

Rexistro anecdó-
tico 

T 

MTB2.4.4. Estima e redondea o 
resultado dun cálculo valorando a 
resposta. 

Estima e redondea o 
resultado dun cálculo e 
valorando a resposta 

CMCT 
CAA 

Sentido da inicia-
tiva e espíritu 
emprendedor 

Escala de ob-
servación 

T 

MTB2.4.5. Emprega a calculadora 
aplicando as regras dos eu 
funcionamento para investigar e 
resolver problemas. 

Usa a calculadora para 
comprobar resultados 

CMCT 
CAA 
CD 

Sentido da inicia-
tiva e espírito 
emprendedor 

Rexistro anecdó-
tico 

T 

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 ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos 
coñecementos 
matemáticos adecuados e 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

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

Resolve problemas de 
forma razoada utilizan-
do o procedemento 
axeitado 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Proba escrita 
Caderno 

T 

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

Reflexiona sobre o 
procedemento aplicado 
á resolución de pro-
blemas revisando as 
operacións emprega-
das, as unidades dos 
resultados, compro-
bando e einterpretando 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Sentido da inicia-
tiva e espíritu 
emprendedor 

Rexistro anecdó-
tico 

T 
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as solucións. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

b 
e 
g 

B3.1. Elección da 
unidade máis axeitada 
para a expresión dunha 
medida. 
B3.2. Realización de 
medicións. 
B3.3. Estimación de 
lonxitudes, capacidades e 
masas de obxectos e 
espazos coñecidos; 
elección da unidade e 
dos instrumentos máis 
axeitados para medir e 
expresar unha medida. 

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

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

Estima medidas elixin-
do as unidades e os 
instrumentos máis 
adecuados para medi-
las e expresalas 

CMCT 
CCL 
CAA 

Sentido da inicia-
tiva e espírito 
emprendedor 

Escala de ob-
servación 

2 

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

Mide lonxitudes de 
obxetos e expresa as 
medidas coas unida-
des adecuadas 

CMCT 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Escala de ob-
servación 

2 

g B3.4. Comparación e 
ordenación de medidas 
dunha mesma magnitude. 
B3.5. Desenvolvemento 
de estratexias para medir 

B3.2. Operar con diferentes 
medidas. 

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

Suma e resta medidas 
de lonxitude en forma 
simple dando o resul-
tado na unidade de-
terminada de antemán 

CMCT Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
caderno 

2 
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figuras de maneira exacta 
e aproximada. 
B3.6. Sumar e restar 
medidas de lonxitude, 
capacidade e masa. 

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

Expresa en forma 
simple a medición de 
lonxitude, capacidade 
ou masa dada en for-
ma complexa e vice-
versa 

CMCT Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
caderno 

2 

MTB3.2.3. Compara e ordena 
medidas dunha mesma magnitude. 

Compara e ordena 
medidas dunha mesma 
magnitude 

CMCT Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
caderno 

2 

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 reloxos 
analóxicos 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 súas relacións. 

Resolve problemas da 
vida diaria utilizando as 
medidas temporais e 
as súas relacións 

CMCT 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 
Sentido da inicia-
tiva e espírito 
emprendedor 

Proba escrita 
caderno 

2 

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. 

B3.4. 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 coma figuradas. 

Utiliza o valor e as 
equivalencias entre as 
diferentes moedas e 
billetes do sistema 
monetario da UE para 
resolver problemas 
cotiáns. 

CMCT 
CAA 
CSC 

Expresión oral e 
escrita 

Escala de ob-
servación 

2 
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B3.13. Equivalencias 
entre moedas e billetes. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

b 
g 
i 

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. 

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

MTB4.1.1. Clasifica triángulos 
atendendo aos seus lados e aos 
seus ángulos, identificando as 
relacións entre os seus lados e entre 
ángulos. 

Clasifica triángulos 
segundo os seus lados 
e os seus ángulos 

CMCT 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
Caderno 

3 

MTB4.1.2. Utiliza instrumentos de 
debuxo e ferramentas tecnolóxicas 
para a construción e exploración de 
formas xeométricas. 

Utiliza instrumentos de 
debuxo para a constru-
ción e exploración de 
formas xeométricas 

CMCT 
CD 

TICs Escala de ob-
servación 

3 

b 
g 

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

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

MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros 
atendendo ao paralelismo dos seus 
lados. 

Clasifica cuadriláteros 
segundo o paralelismo 
dos seus lados 

CMCT 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
Caderno 

3 
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básicos: centro, raio e 
diámetro. 

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

Identifica e diferencia 
os elementos básicos 
da circunferencia e o 
círculo 

CMCT 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
Caderno 

3 

b 
g 

B4.5. Identificación e 
denominación de 
polígonos atendendo o 
número de lados. 
B4.6. Corpos 
xeométricos: elementos, 
relación e clasificación. 
B4.7. Poliedros. 
Elementos básicos: 
vértices, caras e arestas. 
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 atendendo o número de 
lados. 

Identifica e nomea 
polígonos atendendo o 
número de lados 

CMCT 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
Caderno 

3 

MTB4.3.2. Recoñece e identifica 
poliedros, prismas, pirámides e os 
seus elementos básicos: vértices, 
caras e arestas. 

Describe corpos xeo-
métricos 

CMCT 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
Caderno 

3 

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

Recoñece e identifica 
conos, cilindros e esfe-
ras e os seus elemen-
tos básicos 

CMCT 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
Caderno 

3 

b 
g 
h 

B4.10. Interpretación de 
representacións espaciais 
en situacións da vida 
cotiá. 

B4.4. Interpretar 
representacións espaciais 
realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de 
obxectos ou situacións 
familiares. 

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

Representa a escola, o 
barrio ou a aldea me-
diante un plano ou 
esbozo 

CMCT 
CAA 
CSC 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
Caderno 

3 
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b 
g 

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

B4.5. Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos 
coñecementos 
matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

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

Resolve problemas 
xeométricos 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
Caderno 

3 

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, propoñendo 
outras formas de resolvelo. 

Reflexiona sobre o 
proceso de resolución 
de actividades sobre 
corpos xeométricos, 
obtendo conclusións 
válidas 

CMCT 
CAA 

Expresión e com-
prensión oral e 
escrita 

Proba escrita 
Caderno 

3 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

b 
g 

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

B5.1. Recoller e rexistrar 
unha 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. 

Identifica datos cualita-
tivos e cuantitativos en 
situacións familiares 

CMCT 
CAA 

Expresión oral Escala de ob-
servación 

3 
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b 
g 

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

B5.2. Facer estimacións 
baseadas na experiencia 
sobre o resultado (posible, 
imposible, seguro, máis ou 
menos probable) de 
situacións sinxelas nas que 
interveña o azar e 
comprobar o dito resultado. 

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

Interpreta datos de 
gráficas estadísticas 

CMCT 
CAA 

Sentido da inicia-
tiva e espírito 
emprendedor 

Rexistro anecdó-
tico 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



CIENCIAS DA NATUREZA 4º EP 

O
b
x 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Consecución CC 
Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

Av 
AV 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

b 
e 
g 
h 
i  

B1.1. Realización de 
proxectos, pequenas 
investigacións e presentación 
de resultados. 
B1.2. Interese por coidar a 
presentación dos traballos en 
soporte dixital ou papel. 
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. Seguimento dunha 
secuencia dada para atopar 
unha información en internet e 
noutros soportes. 

B1.1. Realizar un proxecto 
para a obtención dun 
produto como resultado 
dun problema formulado, 
elaborar con autonomía 
documentación sobre o 
proceso e presentala en 
diferentes soportes. 

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

Presenta traballos 
de maneira ordena-
da, clara, limpa e 
fundamenta o conti-
do do mesmo nas 
fontes consultadas 

CAA 
CCL 
CMCCT 
CSIEE 

Comprensión 
lectora 
Expresión oral e 
escrita 
Comunicación 
audiovisual 
TIC 

Lista de con-
trol 

T 

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

Presenta os traba-
llos en diferentes 
soportes, de xeito 
ordenado claro e 
coherente 

CCL 
CMCCT 
CD 

Comprensión 
lectora 
Expresión oral e 
escrita 
Comunicación 
audiovisual 
TIC 

Análise de 
produción 

T 

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

Planifica as tarefas 
de xeito autónomo 
indicando a suce-
sión das principais 
accións que deben 
desenvolverse 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

Emprendemento Rexistro anec-
dótico 

T 

CNB1.1.4. Consulta e utiliza 
documentos escritos, imaxes e 
gráficos. 

Fai uso de docu-
mentos con diferen-
te formato para 
realizar actividades 

CAA 
CMCCT 
CD 

Comprensión 
lectora 
Expresión oral e 
escrita 
Comunicación 

Lista de con-
trol 

T 
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audiovisual 
TIC 

CNB1.1.5. Reflexiona sobre o 
traballo realizado, saca conclusións 
sobre como traballa e aprende e 
elabora estratexias para seguir 
aprendendo. 

Recoñece os erros 
cometidos no seu 
labor e propón es-
tratexias para mello-
rar 

CAA 
CMCCT 

Comprensión 
lectora 
Expresión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 

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 e 
obter unha información. 

CNB1.2.1. Establece conxecturas 
de sucesos ou problemas do seu 
contorno, empregando medios 
propios da observación para obter 
unha información. 

Observa o seu con-
torno e é capaz de 
extraer unha infor-
mación 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

Comprensión 
lectora 
Expresión oral e 
escrita 

Lista de con-
trol 

T 

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

Amplía o seu voca-
bulario e fai uso del 
axeitandoo a cada 
bloque de contido 

CMCCT 
CCL 

Comprensión 
lectora 
Expresión oral e 
escrita 

Rexistro anec-
dótico 

T 
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Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

Av 
AV 

a 
b 
c 
k 
m 

B1.6. O traballo cooperativo. 
B1.7. Técnicas traballo. 
Recursos e técnicas de 
traballo individual. 
B1.8. Hábitos de traballo, 
esforzo e responsabilidade.  

B1.3. Traballar de forma 
cooperativa apreciando o 
coidado pola seguridade 
propia e a dos seus 
compañeiros/as, coidando 
as ferramentas e facendo 
un uso axeitado dos 
materiais. 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para 
traballar de forma individual e en 
equipo amosando habilidades para 
a resolución pacífica de conflitos. 

Fai uso das habili-
dades máis axeita-
das para o traballo 
individual ou en 
grupo 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

Educación cívica. 
Valores: igualda-
de, equidade, 
resolución pacífica 
de conflitos, liber-
dade, non discri-
minación 

Rexistro anec-
dótico 

T 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

e 
h 
k 

B2.1. O corpo humano e o 
seu funcionamento. 
B2.2. As funcións vitais. 
Importancia dos sentidos en 
relación co medio. Descrición 
do seu papel e formas para o 
seu coidado habitual. 
B2.3. Recoñecemento dos 
cambios físicos e persoais 
nas diferentes etapas da vida 
das persoas. 

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

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

Recoñece os princi-
pais órgnos vitais e 
entende a súa im-
portancia 

CMCCT Comunicación 
audiovisual 

Proba escrita 1 

CNB2.1.2. Recoñece a importancia 
dos sentidos para a relación co 
medio e as formas de coidalos. 

Coñece os órganos 
dos sentidos, oxeito 
de coidalos e en-
tende a súa impor-
tancia para o fun-
cionamento do 
organismo 

CMCCT 
CCL 

Educación para a 
saúde 

Proba escrita 1 

a 
b 
c 
d 
h 
k 

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 

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

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

Ten hábitos sauda-
bles 

CMCCT 
CSC 

Educación para a 
saude 

Lista de con-
trol 

1 

CNB2.2.2 Identifica e valora as Identifica e valora as 
súas habilidades 

CSC valores Rexistro anec- 1 
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Elementos 

Transversais 
Instrumentos 

Av 
AV 

m desenvolvemento da saúde. 
B2.7. Factores que producen 
as enfermidades máis 
habituais: 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.  

descanso. súas habilidades persoais. persoais comparán-
doas coas doutra 
persoa ou ser vivo 

CSIEE dótico 

CNB2.2.3. Recoñece algúns 
factores que producen as 
enfermidades máis habituais (carie, 
catarros, gripe, obesidade) e aplica 
actuacións para á súa prevención. 

Coñece os factores 
que producen as 
enfermidades máis 
habituais e aplica a 
ctuacións para a 
súa prevención 

CMCCT Educación para a 
saúde 

Rexistro anec-
dótico 

1 

CNB2.2.4.  Planifica, de forma 
autónoma e creativa, actividades de 
ocio e tempo libre, individuais e en 
grupo. 

Organiza, de xeito 
autónomo, o tempo 
libre 

CAA 
CSC 

Educación cívica Observación 
directa 

2 

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 súa 
idade. 

CNB2.3.1. Clasifica e diferencia 
alimentos en función dos nutrientes 
principais. 

Realiza unha clasifi-
cación dos alimen-
tos máis habituais e 
aplica actuacións 
para a súa preven-
ción 

CMCCT Comprensión 
lectora, expresión 
oral e escrita, 
comunicación e 
emprendemento 

Proba escrita 2 

CNB2.3.2. Identifica sistemas de 
conservación alimentaria. 

Enumera e describe 
os principais siste-
mas de conserva-
ción de alimentos 

CMCCT Comprensión 
lectora, expresión 
oral e escrita, 
comunicación e 

Proba escrita 2 
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Instrumentos 

Av 
AV 

 
 

emprendemento 

CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora 
un menú equilibrado na escola. 

Explica as principais 
características dun-
ha dieta equilibrada 

CMCCT Comprensión 
lectora, expresión 
oral e escrita, 
emprendemento 

Revisión tarefa 2 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

b 
h 
e 
l 
i 
o 

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. 

B3.1. 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. 

Identifica e clasifica 
animais vertebrados 
e invertebrados 

CMCCT Comprensión 
lectora 
expresión escrita 

Revisión de 
tarefa 

1 

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

Identifica e clasifica 
plantas do seu con-
torno 

CMCCT Comunicación 
audiovisual 

Proba escrita 1 

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

Clasifica os animais 
e plantas 

CMCCT 
CAA 

Expresión escrita Proba escrita 1 
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Av 
AV 

 
 
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. 

CNB3.1.4. Identifica hábitats de 
seres vivos e elabora un protocolo 
para respectar a biodiversidade. 

Recoñece o bosque 
como un hábitat 
para os seres vivos, 
leva a cabo actua-
cións para respetalo 

CMCCT 
CCL 

Comprensión 
lectora, expresión 
oral e escrita e 
emprendemento 

Análise de 
produción 

1 

a 
b 
c 
e 
h 
i 
j 
l 
m 
o 

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

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

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

Explica as principais 
funcións dos seres 
vivos 

CMCCT Comprensión 
lectora, expresión 
oral e escrita 

Proba escrita 1 

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

Coñece e explica o 
ciclo vital dos seres 
vivos, utilizando 
vocabulario científi-
co adecuado 

CMCCT 
CCL 
CSIEE 
CD 

Expresión escrita 
emprendemento 

Corrección de 
caderno 

1 
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Av 
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variados. 

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 nosa 
saúde e o mantemento da 
vida. 
B4.4. Intervención da enerxía 

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

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

Observa e explica a 
intervención da 
enerxía nos apa-
rellos usados na 
vida cotiá 

CMCCT 
CSC 

Emprendemento Proba escrita 3 

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

Explica algunhas 
carancteríasticas do 
aire 

CMCCT 
CCL 
CSC 

Expresión oral e 
escrita 

Proba escrita 3 
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Av 
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na 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. 

CNB4.1.3. Elabora protocolos para 
mellorar os problemas 
medioambientais da súa contorna. 

Coñece, aplica e 
propón diferentes 
accións para a pro-
tección do medio 
ambiente 

CMCCT 
CSC 

Educación cívica Rúbrica 3 

b 
e 
g 
h 

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

B4.2. Realizar 
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións 
para recoñecer os 
cambios de certos corpos 
diante da luz e os efectos 
de forzas coñecidas no 
movemento dos corpos. 

CNB4.2.1. Investiga e explica o 
comportamento de certos corpos 
diante da luz. 

Reproduce expe-
riencias para estu-
dar o comportamen-
to da luz 

CMCCT 
CCL 

Emprendemento Escala de 
observación 

3 

CNB4.2.2. Identifica forzas 
coñecidas que fan que os obxectos 
se movan ou se deformen a través 
de experiencias ou pequenas 
investigacións. 

Reproduce expe-
riencias para de-
mostrar que os 
obxetos se movan 
ou deformen 

CMCCT Emprendemento Lista de con-
trol 

3 

b 
e 
g 
h 

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

B4.3. Realizar 
experiencias con 
mesturas sinxelas de 
substancias relacionadas 
coa vida doméstica e do 
contorno e achegar 

CNB4.3.1. Compara densidades de 
diferentes substancias de uso 
cotián con respecto á auga e 
presenta conclusións en diferentes 
soportes. 

Fai mesturas da 
auga con outras 
substancias de 
diferente densidade 
e observa o seu 
comportamento 

CMCCT Emprendemento Diario de clase 3 
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B4.12. Procedementos de 
separación. 

conclusións sobre os 
resultados. 

CNB4.3.2. Identifica e prepara 
algunhas mesturas de uso 
doméstico. 

Elabora algunha 
receita de cociña e 
recoñece os ingre-
dentes 

CMCCT Emprendemento Diario de clase 3 

CNB4.3.3. Separa compoñentes 
dalgunhas mesturas de uso cotián 
presentando conclusións sobre os 
resultados. 

Idetifica os ingre-
dentes dalgún plato 
elaborado e explica 
para que se usaron 

CMCCT Emprendemento Diario de clase 3 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

a 
b 
e 
h 

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. 

B5.1. Manipular e 
observar o funcionamento 
de aparellos e máquinas 
sinxelas simples e das 
complexas máis habituais 
e o seu uso na vida 
cotián. 

CNB5.1.1. Manipula e identifica 
algunhas máquinas e aparellos 
sinxelos e habituais na vida cotiá, 
analizando o seu funcionamento. 

Recoñece aparellos 
do seu contrno 
como máquinas 
simples ou compos-
tas e explica o seu 
funcionamiento 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

emprendemento Lista de con-
trol 

3 

CNB5.1.2. Coñece a enerxía que 
empregan as máquinas de uso 
habitual e explica a importancia da 
ciencia e a tecnoloxía na vida cotiá. 

Relaciona os avan-
ces tecnolóxicos, 
científicos e os 
distintos tipos de 
enerxía coas má-
quinas 

CMCCT 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Revisión de 
tarefa 

3 

a 
b 
c 

B5.3. Planificación e 
realización dalgún obxecto ou 
máquina de construción 
sinxela. 

B5.2. Planificar e realizar 
a construción de forma 
cooperativa dalgún 
obxecto ou máquina 

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

Relaciona os distin-
tos oficios coas 
ferraentas empre-
gadas 

CMCCT 
CCL 
CSC 

Expresión oral e 
escrita 
non discriminación 

Proba escrita 3 
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AV 

d 
e 
h 
j 
m 

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. 

sinxela para a resolución 
dun problema formulado e 
presentar os resultados en 
diferentes soportes. 

CNB5.2.2. Aplica os coñecementos 
ao deseño e á construción dalgún 
obxecto ou aparello sinxelo, 
empregando operacións 
matemáticas no cálculo previo, así 
como as tecnolóxicas: unir, cortar, 
pegar... 

Segue as instruc-
cións para a cons-
trución dalgunha 
máquina sinxela 

CMCCT 
CAA 
CCEC 
CD 
CSIEE 

Emprendemento Lista de con-
trol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

3. a 
4. b 
5. d 
6. e 
7. h 
8. i 

2. B1.1.Iniciación ao coñecemento 
científico, toma de conciencia das 
súas fases e a súa aplicación nas 
Ciencias sociais.Proposta de 
traballo que xurda dun problema, 
acontecemento ou inquedanza e 
que supoña un proceso de 
investigación e acción que 
garanta participación activa do 
alumnado e facilite o proceso de 
autorregulación de aprendizaxes. 

3. B1.2.Busca e selección de 
información empregando as TIC e 
outras fontes (directas e 
indirectas), organización, análise, 
documentación do proceso 
(mediante uso do cartafoles) e 
comunicación das conclusións. 

4. B1.3.Planificación e xestión de 
proxectos co fin de acadar 
obxectivos. Iniciativa 
emprendedora. 

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

• CSB1.1.1.Busca información 
(empregando as TIC e outras fontes 
directas e indirectas), selecciona a 
información relevante, a organiza, 
analiza, obtén conclusións sinxelas 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 

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

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 

▪ B1.4.Emprego de técnicas de estudo 
individual e de estratexias de traballo 
cooperativo. Valoración do esforzo e 
coidado do material. 

▪ B1.5.Participación activa e construtiva 
na vida social, uso das normas de 
convivencia 

▪ B1.6 A cooperación e o diálogo como 
valores democráticos e recursos 
básicos na resolución pacífica de 
conflitos. 

▪ B1.2.Empregar estratexias de traballo 
cooperativo, adoitar un 
comportamento de respecto e 
tolerancia ante as diferentes ideas e 
achegas alleas nos diálogos e 
debates, valorando o esforzo e 
amosando actitudes de cooperación, 
participación e respecto cara aos 
demais. 

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

▪ CSC 
▪ CAA 

▪ 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 

▪ b 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ o 

▪ 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 e histórico). 

▪ A prensa escrita e dixital como fontes 
de información. 

▪ B1.9.Utilización e lectura de diferentes 

▪ B1.3.Coñecer e utilizar as palabras 
claves e conceptos necesarios para 
ser capaz de ler, escribir e falar sobre 
Ciencias sociais, así como 
comprender diferentes linguaxes 
recollidos en textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico. 

▪ CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o 
vocabulario adquirido para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ 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 



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

linguaxes textuais e gráficos. ▪ CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas 
coa área e manexa imaxes, 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 
▪ o 

▪ 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 
analizar as súas influencias e 
consecuencias no medio que o rodea. 

▪ 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. 

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

▪ B2.2.Explicar e comparar as distintas 
formas de representar a superficie 
terrestre identificando os polos, o eixe 
e os hemisferios e analizar cal delas 
reflicte mellor a realidade á que 
representa. 

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

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ h 
▪ g 
▪ i 

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

▪ B2.3. Identificar e manexar os 
conceptos de paralelos, meridianos e 
coordenadas xeográficas para 
localizar determinados puntos da 
Terra. 

▪ CSB2.3.1. Localiza diferentes puntos da Terra 
empregando os paralelos e meridianos e as 
coordenadas xeográficas. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
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▪ h 
▪ g 
▪ e 
▪ i 

▪ B2.5.Planos, mapas e planisferios. 
Mapas físicos e políticos. 

▪ B2.6.Escalas e signos convencionais 
dun mapa. 

▪ B2.7.Orientación no espazo: 
Elaboración dun itinerario coa axuda de 
ferramentas dixitais. 

▪ B2.4.Diferenciar correctamente entre 
planos, mapas, planisferios, mapas 
físicos e políticos, analizar e describir 
as características máis relevantes de 
cada un e interpretar a súa escala e 
signos convencionais básicos de cara 
a orientarse nun espazo determinado 
e á elaboración dun itinerario 
empregando as TIC. 

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

▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪ h 
▪ g 
▪ i 
▪ e 
▪ b 

▪ B2.8.O tempo atmosférico. 
▪ B2.9.Medición e predición 

meteorolóxica. Instrumentos de medida. 
Elaboración e comunicación dun parte 
meteorolóxico empregando as TIC 
(programa de radio, boletín 
meteorolóxico etc). 

▪ B2.10.Gráficos sinxelos de 
temperaturas e precipitacións: os 
climogramas. 

▪ B2.11.Os mapas do tempo. Símbolos 
convencionais. 

▪ B2.5.Explicar que é o tempo 
atmosférico, coñecer os instrumentos 
de medida, o seu uso, realizar 
medicións e interpretacións de gráficos 
a través dos datos recollidos nunha 
estación meteorolóxica de cara a facer 
unha predición do tempo atmosférico 
para un período de tempo determinado 
e a comunicación deste empregando 
mapas do tempo. 

▪ CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica 
os distintos instrumentos de medida que se 
utilizan para a recollida de datos atmosféricos 
clasificándoos segundo a función e información 
que proporcionan e fai medicións, 
interpretacións de datos e predicións do tempo 
atmosférico. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ CSB2.5.2.Describe unha estación 
meteorolóxica, explica a súa función e 
confecciona e interpreta gráficos sinxelos de 
temperaturas e precipitacións. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CD 

▪ CSB2.5.3.Interpreta e elabora sinxelos mapas 
meteorolóxicos distinguindo os seus elementos 
principais. 

▪ CMCCT 
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▪ a 
▪ b 
▪ h 
▪ e 
▪ o 

▪ B2.12.A hidrosfera. Distribución das 
augas no planeta. Masas e cursos de 
auga. 

▪ B2.13.Vertentes hidrográficas. 
▪ B2.14.Os tramos dun río. 

▪ B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar e 
nomear masas e cursos de auga, 
diferenciando augas superficiais e 
augas subterráneas, cuncas e 
vertentes hidrográficas e analizar as 
partes as partes dun río do medio 
próximo. 

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

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CSC 

▪ CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes 
hidrográficas. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

▪ CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río 
e as características de cada un deles. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CAA 

▪ e 
▪ h 
▪ o 

▪ B2.15.A litosfera: características e tipos 
de rochas. 

▪ B2.16.Rochas e minerais: propiedades, 
usos e utilidades. 

▪ B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, 
coñecer algúns tipos de rochas e a 
súa composición identificando distintos 
minerais e algunha das súas 
propiedades e usos. Facer especial 
fincapé nos que son propios de Galicia 

▪ CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a 
composición das rochas nomeando algúns dos 
seus tipos. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

▪ CSB2.7.2.Identifica e explica as diferenzas 
entre rochas e minerais, describe os seus usos 
e utilidades clasificando algúns minerais 
segundo as súas propiedades. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ o 

▪ B2.17.A diversidade xeográfica 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 



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO CUARTO 
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▪ a 
▪ b 
▪ h 

▪ B2.18.A intervención humana no medio. 
▪ B2.19.A contaminación e o cambio 

climático. 
▪ B2.20.Desenvolvemento sostible e 

consumo responsable. Elaboración 
dunha campaña de concienciación no 
centro educativo. 

▪ B2.9.Explicar a importancia da 
intervención humana no medio e 
favorecer o desenvolvemento sostible 
a través da realización dunha 
campaña de concienciación no centro 
educativo. 

▪ CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do 
medio, así como as consecuencias da acción 
humana neste. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪ CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o 
desenvolvemento sostible e o consumo 
responsable. 

▪ CSC 
▪ CCL 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

▪ a 
▪ d 
▪ h 

▪ B3.1.A Constitución de 1978. 
▪ B3.2.Dereitos e deberes dos cidadáns e 

cidadás. 

▪ B3.1.Analizar a importancia que teñen 
os dereitos, deberes e liberdades 
recollidos na Constitución para o 
exercicio dunha cidadanía 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 

▪ a 
▪ d 
▪ h 
▪ o 

▪ B3.3.Forma de goberno: a monarquía 
parlamentaria. 

▪ B3.4.As principais institucións políticas 
e as súas funcións. Elaboración de 
organigramas sinxelos. 

▪ B3.2.Identificar as principais 
institucións políticas de Galicia e do 
Estado español que se derivan da 
Constitución, así como as súas 
funcións. 

▪ CSB3.2.1.Identifica as principais institucións de 
Galicia e do Estado español e describe as súas 
funcións. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪ CSB3.2.2.Identifica a división de poderes do 
Estado e cales son as atribucións recollidas na 
Constitución para cada un deles. 

▪ CCL 
▪ CSC 
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▪ a 
▪ d 
▪ h 
▪ o 

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

▪ B3.6.Estruturas de goberno básicas: o 
concello. 

▪ 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 comunidades autónomas que forman 
España. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ a 
▪ d 
▪ h 

▪ B3.7. Manifestacións culturais 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 
▪ o 

▪ B3.8.Demografía e poboación. 
▪ B3.9.Conceptos demográficos: básicos 

e a súa representación. 
Representacións gráficas dalgúns datos 
demográficos de Galicia obtidos en 
fontes estatísticas: IGE. 

▪ 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 

▪ 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 viaria. Adquisición de 
coñecementos que contribúan a 
consolidar condutas e hábitos viarios 
correctos. 

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

▪ CSB3 6.1.Explica normas básicas de 
circulación e as consecuencias derivadas do 
descoñecemento ou incumprimento destas. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪ CSB3 6.2.Coñece o significado dalgunhas 
sinais de tráfico, recoñece a importancia de 
respectalas e as utiliza tanto como peón ou 
peoa e como persoa usuaria de medios de 
transporte (abrocharse o cinto, non molestar a 
persoa condutora...) 

▪ CSC 
▪ CCL 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 
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▪ b 
▪ g 
▪ h 

▪ B4.1.O tempo histórico. A Prehistoria e 
a Idade Antiga: duración e datación dos 
feitos históricos significativos que as 
acoutan. Proxecto de traballo 
colaborativo sobre as formas de vida 
que caracterizan a Prehistoria. 

▪ B4.1.Explicar as características de 
cada tempo histórico estudado e 
certos acontecementos desas épocas 
que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia. 

▪ CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e 
historia, asociándoa as distintas idades aos 
feitos que marcan o seu inicio e final. 

▪ CSC 
▪ CMCCT 
▪ 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 fontes arqueolóxicas 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 unha 
sociedade 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 espazo feitos do pasado: os mapas 
históricos e as liñas do tempo. 

▪ B4.3.Utiliza as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade 
para ordenar temporalmente algúns 
feitos históricos e outros feitos 
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 espazo feitos do pasado, 
percibindo a duración, a simultaneidade e as 
relacións entre os acontecementos. 

▪ CSC 
▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪ b 
▪ d 
▪ h 
▪ o 

▪ B4.4.A península ibérica na Prehistoria. 
▪ B4.5.A península ibérica na Idade 

Antiga. 
▪ B4.6.A Prehistoria e Idade Antiga en 

▪ B4.4.Identificar e localizar no tempo os 
procesos e acontecementos históricos 
e culturais máis relevantes da historia 
de España para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución e 

▪ CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo os feitos 
fundamentais da prehistoria e historia de 
España e describe as principais características 
de cada unha delas. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CCL 
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Galicia. Os principais xacementos 
arqueolóxicos de Galicia. 

coñecer os principais xacementos 
arqueolóxicos de Galicia. 

▪ CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados coa 
forma de vida, organización social e cultura das 
distintas épocas históricas estudadas. 

▪ CCEC 
▪ CSC 
▪ CCL 

▪ 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 Idade Antiga e describe as 
características básicas da vida naquel tempo, 
en especial as referidas á romanización. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ d 
▪ h 
▪ o 

▪ B4.7.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 
▪ o 

▪ B4.8.Museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos de 
aprendizaxe e gozo. 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, amosando unha 
actitude de respecto á súa 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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▪ e 
▪ h 

▪ B5.9. A ciencia: presente e futuro da 
sociedade. 

 
 
▪ B5.10. Beneficios e riscos das 

tecnoloxías e produtos. 
▪ B5.11. Importantes descubrimentos e 

inventos. 

▪ B5.4. Coñecer os principais avances 
da ciencia e da tecnoloxía.Identificar 
os beneficios e riscos. 

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

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Concrecións metodológicas da materia. 

 

a) Principios metodolóxicos 

 

 Á hora de realizar o noso traballo en clase teremos en conta: Partiremos dos 

coñecementos previos do alumnado, facendo referencias ás súas aprendizaxes anteriores, 

así como ao desenvolvemento do neno/a e ás súas características psicoevolutivas. 

Elaboraremos esquemas e mapas conceptuais para comprendermos a estrutura do tema 

que imos traballar. Seguiremos unha metodoloxía expositiva, investigadora (ao través de 

proxectos de procura documental), descubridora, creativa, activa e participativa, 

fomentando debates e discusións para fomentar a creación dun espírito crítico. 

Consideramos necesario aumentar a retención (memorización) de coñecementos, pero 

sempre coa fin de que esas aprendizaxes sexan significativas e funcionais. 

Fomentaremos unha aprendizaxe activa e autónoma (aprender por si mesmo). 

Procuraremos a socialización do alumnado, e para iso aproveitaremos todos os tipos de 

agrupamento para o traballo: individual, parellas, pequeno ou gran grupo dependendo das 

características do traballo a realizar. Daremos unha especial importancia á cooperación, 

aproveitando as potencialidades da titorización entre iguais. Proporcionaremos guías e 

estratexias de aprendizaxe,  fomentaremos o afán de superación e a interiorización das 

normas do centro. Procuraremos traballar a comprensión e expresión lectoras así como a 

expresión oral nos seus distintos aspectos (escoitar, falar, discurso, debate, exposicións, 

técnicas gráficas, manipulación matemática....) Suscitaremos oportunidades de traballar 

coas TICs e na Biblioteca do Centro. Negociaremos as rutinas da clase co alumnado, e as 

exporemos claramente na aula (carné por puntos, encargado, horarios, normas) 

 

 Os principios nos que se basea a proposta son os seguintes: 

 

Dende a perspectiva epistemolóxica das diferentes áreas de coñecemento: 

 

-  Non todos coñecemos igual en todo momento. 

-  En cada momento hai influencias sobre o coñecemento que proveñen das experiencias 

previas e das situacións novas. 

-  O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e as 

situacións novas; polo que, máis que transmitirse, constrúese mediante a práctica, co 

cal se pon de relevo o seu carácter construtivista, social e interactivo. 



-  Calquera coñecemento pode ter diferentes lecturas, significados e presentacións, que 

poden ser todos obxectivos. Ensinar/aprender supón contrastar perspectivas, enriquecer 

esquemas conceptuais con novas contribucións por parte de todos, superar as lagoas e 

emendar os erros. 

-  O ensino debe buscar interaccións cada vez máis ricas e significativas entre os 

elementos proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuais, etc.), 

mediadores (docentes, compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e especiais) e 

situacións ou feitos (da vida cotiá, descubrimentos, centros de interese, etc.). 

 

Dende a perspectiva psicolóxica: 

 

a)  Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. 

-  Das súas características evolutivo-madurativas específicas, en xeral. 

-  Do seu nivel de competencia cognitiva e metacognitiva. 

-  Dos coñecementos previamente construídos. 

 

b)  Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas. 

-  Diagnosticando os coñecementos previos que posúe. 

-  Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cos novos por vivir e 

aprender. O alumnado, co que sabe e grazas á maneira como o profesor ou a 

profesora lle presentan a información, reorganiza o seu coñecemento entrando en 

novas dimensións, transferindo ese coñecemento a outras situacións, descubrindo 

os principios e procesos que o explican, mellorando a súa capacidade organizativa 

comprensiva para outras experiencias, ideas, valores e procesos de pensamento 

que vai adquirir dentro e fóra da aula. 

 

c)  Favorecer a aprendizaxe autónoma. 

-  Desenvolvendo o profesorado un modelo curricular de natureza procesual que 

asegure que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si 

mesmos, aprendendo a aprender, adquirindo estratexias cognitivas e metacognitivas 

que favorezan o asentamento dunha boa memoria comprensiva (semántica). Modelo 

que, partindo do establecemento de redes conceptuais que permitan representar 

toda a estrutura da materia de xeito sinxelo e claro, das cales se poidan formar os 

esquemas conceptuais e cognitivos oportunos, permita a xeración de mapas 

cognitivos que establezan relacións entre os distintos contidos e faciliten a 



percepción da súa estrutura ao dar resposta adecuada aos tres interrogantes que a 

ciencia se fai: que (descrición) e os seus detalles (cales, como, onde e cando), por 

que (explicación) e para que (intervención). 

-  Modificando progresivamente os esquemas previos do coñecemento dos alumnos e 

das alumnas, desde o saber cotián ata o saber científico. 

 

d)  Potenciar a actividade. 

-  Facilitando a reflexión á hora da acción. 

-  Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a facer aquelas actividades que 

aínda non son capaces de realizar sos, pero si coa axuda conveniente (zona de 

desenvolvemento potencial). 

 

Dende a perspectiva pedagóxica: 

 

a)  Partir da avaliación inicial, específica e global. 

-  Das súas aptitudes e actitudes. 

-  Das súas necesidades e intereses. 

-  Dos seus coñecementos previos, xerais e por áreas. 

 

b)  Motivar axeitadamente. 

-  Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo das 

súas propias experiencias. 

-  Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións. 

-  Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, 

especialmente a través dunha atribución causal positiva, tanto do profesorado como 

do propio alumnado. 

 

c)  Analizar os esquemas previos de coñecemento. 

-  Asegurando que se posúen os requisitos básicos para poder abordar a seguinte 

nova aprendizaxe. 

-  Reforzando os conceptos previos máis débiles e sensibles. 

 

d)  Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos 

coñecementos. 

-  Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que se debe seguir 



(currículo implícito ou latente). 

-  Facilitando que poida desenvolver a súa actividade coa mínima axuda necesaria. 

-  Consolidando os enlaces entre os coñecementos previos e os novos. 

-  Estruturando e dosificando os novos contidos conceptuais de forma apropiada 

(redes, esquemas e mapas). 

-  Promovendo a funcionalidade das aprendizaxes, aplicándoas e transferíndoas a 

outras situacións ou contidos diferentes. 

- Tendo moi en conta os coñecementos de cada materia, respectando a súa estrutura 

epistemolóxica, a súa lóxica interna específica e os avances do momento. 

 

Especificamente, estes principios deben facilitar: 

 

a)  A conexión co nivel de desenvolvemento real e potencial dos alumnos e das alumnas, 

atendendo ás súas diferenzas individuais e partindo do próximo para chegar ao 

afastado. Esta atención á diversidade requirirá a elaboración de programas específicos 

que asuman a función compensadora que pretende a Educación Primaria. 

b)  A comunicación a través do diálogo e a apertura a outras formas de pensar e obrar. 

c)  Un clima afectivo rico en vivencias baseadas no respecto mutuo, que procure a 

motivación necesaria para espertar, manter e incrementar o interese dos alumnos e 

das alumnas. 

d)  O progreso do xeral ao particular, de forma cíclica, en función do pensamento 

globalizado do alumno e da alumna, integrando as áreas coa formulación de contidos 

conceptuais, procedementais e actitudinais comúns, tendo en conta a 

transversabilidade do currículo. 

e) A adaptación da acción educativa ás diferenzas persoais (capacidade, intereses e ritmo 

de aprendizaxe), como base do desenvolvemento integral e autónomo. 

f )  O espírito de grupo co exercicio da participación e a cooperación, practicando a 

aprendizaxe grupal, a interacción e a interrelación de iguais e de discentes e docente. 

g)  A organización de contidos, de xeito que exista harmonía entre as metas e os medios 

que se utilizan para acadalas. 

h)  A actividade constante do alumno e da alumna, xa que se entende como ferramenta 

básica da aprendizaxe autorregulada. 

i )  A flexibilidade adecuada nas diversas situacións de aprendizaxe, tanto na selección da 

metodoloxía máis aconsellable en cada caso como nos aspectos organizativos 

espazo-temporais. 



l )  A aprendizaxe construtivo-significativa, partindo da consolidación do saber anterior e 

do reforzo daquel que permita enlazar os organizadores previos co novo coñecemento 

que se debe adquirir. 

m) O xogo como elemento motivador fundamental na construción da moralidade, xa que 

regula o paso da heteronomía á autonomía persoal e social. 

n) A creatividade de alumnos e de alumnas e de docentes, como forma diversificada e 

enriquecedora de comunicación. 

ñ)  O tránsito desde a formación de conceptos e a aplicación de procedementos á 

construción de hábitos e á definición de actitudes, que culmine a consolidación de 

valores e o respecto polas normas. 

o)  O contacto escola-familia como marco afectivo-efectivo de relacións e, por extensión, 

de toda a comunidade educativa. 

 

b)  Organización dos espazos 

 

 Desde unha perspectiva de etapa, o contido das decisións relativas á organización 

do espazo pode referirse a: 

 

-  Espazos propios do grupo (aula). Cada titor organizará o espazo na súa aula como crea 

conveniente para o desenvolvemento da actividade lectiva; será conveniente ter en 

conta variables como idade e agrupamento de alumnos, mobiliario, iluminación, 

temperatura, materiais existentes na aula, etc. Se nunha aula imparten actividades 

lectivas outros mestres ademais do titor, han de preocuparse, ao concluír a clase, de 

que material e espazos se encontren na distribución planificada por este. 

 

c)  Organización dos tempos 

 

  As previsións de traballo na aula e no centro escolar deben axustarse 

realmente ao tempo dispoñible. Por iso, é preciso realizar unha temporalización que 

inclúa a elaboración dun horario xeral, co correspondente desenvolvemento das áreas, 

e dun horario de actividade docente, no que se terán en conta as restantes actividades 

organizativas do centro. 

 

 

 



8. Materiais e recursos didácticos. 

 

• Durante este curso escolar utilizaranse recursos variados. Entre eles destacamos: 

◦ Recursos persoais: titora, especialistas, alumnado e familias. 

◦ Espazos educativos: Aula, biblioteca de aula, patio. 

◦ Recursos materiais: 

▪ Libros de texto de 3º de Educación Primaria: 

◦ Lingua Galega: 

◦ Matemáticas: 

◦ Libros de texto de 4º de Educación Primaria: 

◦ Lingua Galega: 

◦ Matemáticas: 

• Libros, contos, xornais, revistas, folletos informativos, fichas, poemas, refráns, 

adiviñas, cómics, dicionarios... 

• Material didáctico manipulable: táboa do cen, rectas numéricas, números móbiles, 

material multibase, palillos, regletas, diverso material para o conteo, tarxetas para a 

asociación de número e cantidade, formas e figuras xeométricas, tangram, barallas, 

pesa, balanza, cintas métricas, regras, moedas, reloxos, banco de problemas, 

xerra medidora, letras móbiles, tarxetas de imaxes, miniaturas, encerados, bonecos 

articulados, lupas, esqueleto… 

• Láminas de aula, mapas, globo terráqueo… 

• Recursos dixitais: ordenador, encerado dixital… 

• Para as materias de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais, tanto de 3º como de 4º 

de EP empregaranse recursos didácticos propios creados en formato papel. 

Además do uso dalgúns libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Criterios de cualificación e promoción do alumnado. 
 

  9.1 Área de Matemáticas, Lingua, Ciencias Sociais e Ciencias Naturais. 
 
En cada avaliación: 
 
FERRAMENTAS  
DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  
NA CUALIFICACIÓN 3ºEP 

  
Traballo diario 40% 

Probas de avaliación escritas, orais ou traballos 40% 

Comportamento 20% 

  

  

  

Cualificación total 100% 
 
 
 
FERRAMENTAS  
DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  
NA CUALIFICACIÓN 4º EP 

  
Traballo diario 50% 

Probas de avaliación escritas, orais ou traballos 30% 

Comportamento 20% 

  

  

  

Cualificación total 100% 
 
Ao final do curso: 
 
 PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

  
1.ª avaliación 32% 

2.ª avaliación 33% 

3.ª avaliación 35% 

  

  



Cualificación total 100% 
 

 

 

10. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

  

 10.1 Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 

alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 

aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 

do alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 

profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborador do alumnado 

dentro do grupo.     

 

 



 10.2 Indicadores de logro da práctica docente 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o 

alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 

precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos 

temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

8. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar.     

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das 

probas / traballos, etc.     

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 

significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.     

11. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os 

seus acertos e erros.     

12. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e 

aprobadas.     

13. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas 

aos estándares.     

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 

recuperación, ampliación…     



  10.3 Avaliación da práctica docente 

 

 Para levar a cabo a avaliación da programación didáctica teranse en conta tanto os 

resultados académicos acadados polos alumnos/as coma unha serie de indicadores que 

amosamos a continuación que nos dan información sobre aspectos máis teóricos. 

 Esta avaliación, xunto coa reflexión pertinente, levarase a cabo ao remate do curso 

académico e planificaranse as adaptacións necesarias de cara ao curso seguinte. 

 

 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou 

proxectos a partir dos elementos do currículo.     

2. Adecuación da secuencia e da temporalización das unidades 

didácticas / temas / proxectos.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuencia e a 

temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuencia dos estándares para cada unha das 

unidades, temas ou proxectos.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 

estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na 

cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a 

súa avaliación.     

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 

desenvolver.     

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba.     

12. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 

estándares.     

13. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación     



continua: probas, traballos, etc. 

14. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada 

estándar.     

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 

vinculados aos estándares.     

16. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado 

con NEAE.     

17. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares previstas.     

18. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre 

criterios de avaliación, estándares e instrumentos.     

19. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os 

criterios de promoción.     

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao 

longo do curso.     

21. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

22. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

 

OBSERVACIÓNS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Deseño de aviación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados. 

  

 A avaliación inicial será levada a cabo nas primeiras semanas de curso e 

centrarase nas competencias en comunicación lingüística e competencia matemática. 

En primeiro de educación primaria realizarase: 



- Unha avaliación da competencia lingüística: baseada na observación e referida a 

aspectos como o recoñecemento de grafías (maiúsculas e minúsculas), lectura de sílabas 

(directas, inversas e mixtas), lectura de palabras e de frases. Tamén se avalía a expresión 

e comprensión oral. 

- Unha avaliación da competencia matemática: os aspectos a observar refírense a 

lectura de números, escritura de números, asociación número-cantidade, cálculo e 

resolución de problemas. Tamén se avaliarán os conceptos referidos á organización 

espacial (arriba-abaixo, preto-lonxe, moitos-poucos, máis-menos, diante detrás). 

 A avaliación inicial do alumnado do 3º curso de educación primaria, constará de: 

- Unha avaliación da competencia lingüística: baseada nunha proba de lectura, 

valorando diversos aspectos como velocidade, comprensión, entoación, etc. Pedirase aos 

alumnos a composición libre dun texto escrito, que servirá para valorar a súa competencia 

lingüística na escrita, a coherencia, organización, caligrafía, ortografía, segmentación de 

palabras, etc. Levaranse a cabo tamén algunhas actividades como completar oracións, 

ordenar letras para formar palabras, etc. Rexistrarase tamén o observado nos faladoiros e 

noutros momentos referente á expresión e comprensión oral. 

- Unha avaliación da competencia matemática: que englobará actividades referidas a 

numeración,  cálculo,  seriación, ordenación de números, resolución de problemas, etc. 

Os resultados desta avaliación anotaranse nunha folla de rexistro, coas correspondentes 

observacións e xunto coa valoración e análise dos informes  individuais elaborados á 

finalización do curso 19/20. Estes permitirán saber cal é o punto de partida para levar a 

cabo o proceso de ensino e aprendizaxe, principalmente no tocante á lectoescritura onde 

pode haber moitas diferenzas entre uns grupos e outros e entre uns alumnos e outros. 

As medidas a adoptar, en función dos resultados, serán as seguintes: 

- Organización de apoios e/ou desdobles de profesorado con dispoñibilidade horaria 

que permitan unha maior individualización da ensinanza e a redución da ratio profesor-

alumno. Estes apoios/desdobres realizaranse nas áreas instrumentais co fin de favorecer 

a adquisición das competencias clave. 

 

12. Medidas de atención á diversidad e dificultades derivadas da fenda dixital. 
 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
Número de alumnos: 16 alumnos 

 Que necesidades identificas e como as vas tratar? (Planificación de estratexias 

metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas..) 



Mellora do comportamento, autocontrol, sentido da responsabilidade e planificación de 

actividades. 

 

Necesidades individuais 
 
 Cales son os alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe? (Hai que ter en conta os alumnos con 

necesidades educativas, con altas capacidades, e outros con necesidades non 

diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia 

familiar...). 

 Un alumno que presenta bastantes dificultades de atención e traballo autónomo, 

sobre todo na área de matemáticas e outro nas áreas de Lingua, Lengua e Matemáticas. 

 

 

13. Actividades complementarias e extraescolares. 

 

• Tal e como establece a orde pola que se aproba o calendario escolar, durante este 

curso celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións: 

• 20 de novembro de 2020: Día Universal da Infancia. 

• 25 de novembro de 2020: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

• Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2020: conmemoración da 

Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia. 

• 3 de decembro de 2020: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

• 10 de decembro de 2020: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

• 24 de xaneiro de 2021: Día Internacional da Educación. 

• 30 de xaneiro de 2021: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

• 8 de marzo de 2021: Día Internacional da Muller. 

• 15 de marzo de 2021: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

• Do 8 ao 12 de marzo de 2021: Semana da Prensa. Un día desta semana 

traballarase na aula con xornais. 

• 7 de abril de 2021: Día Mundial da Saúde. 

• Entre o 19 ao 23 de abril de 2021: Semana do Libro. 

• 2 de maio de 2021: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

• 9 de maio de 2021: Día de Europa. 



• Do 10 ao 14 de maio de 2021: Semana das Letras Galegas. 

• 5 de xuño de 2021: Día Mundial do Ambiente. 

 

As actividades complementarias propostas para todo o centro son: 

• Celebración do Samaín 

• Celebración do Magosto 

• Celebración do Nadal 

• Celebración do Entroido 

• Fin de curso. 

 Debido a situación provocada pola COVID-19, durante este curso escolar non se 

 realizarán actividades extraescolares. 

 

 

14. Mecanismos de revisión, aviación e modificación da programación didáctica en 

función dos resultados académicos e procesos de mellora. 

 

 A medida que se vaia desenvolvendo a presente programación será preciso facer 

unha avaliación da mesma. Como mínimo esa revisión será trimestral e cos resultados da 

mesma faranse as propostas de mellora necesarias para adecuar a programación ás 

necesidades  que vaian xurdindo na  aula. Posto que unha programación de aula debe ser 

aberta e flexible, este documento recolle unha proposta organizativa que poderá sufrir 

modificacións co fin de atender aos intereses e necesidades xurdidas na aula durante a 

súa aplicación. 

 
 
 
 
 
 

Mecanismo avaliación e modificación da Programación Didáctica Escala 

1 2 3 4 

1.Deseñáronse unidades didácticas a partir dos elementos do currículo?     

2. Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/proxectos?      

3.O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e     



temporalización? 

4. Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5. Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6. Os materiais e técnicas utilizadas foron os adecuados para o desenrolo  

das distintas actividades. 

    

OBSERVACIÓNS 

 

PROPOSTAS DE MELLORA 

 

 

 

 

 


