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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

A presente programación didáctica enténdese coma un documento que facilite a actuación docente no proceso 

de ensino/aprendizaxe. Levarase a cabo tendo en conta a lexislación actual.  De acordo co Decreto 105/ 2014 do 4 

de setembro no que se establece o currículo de Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

especificamos nesta programación os obxectivos, competencias, criterios de avaliación e metodoloxía para o noso 

curso, así como os materiais empregados que recollen os contidos que se utilizarán ao longo deste curso. 

O decreto antes mencionado establece que a Educación Primaria é a primeira fase do ensino obrigatorio. 

Caracterízase por unha especial atención á diversidade, pola prevención das dificultades de aprendizaxe e a posta 

en marcha de apoios e, ou reforzos tendentes a solucionalas, acudindo ás medidas organizativas ou curriculares 

precisas para asegurar o principio de equidade sen prexuízo de garantir unha educación común para todo o 

alumnado. 

Este curso constitúe unha unidade de ensino-aprendizaxe, polo que é imprescindible a coordinación de todo o 

profesorado implicado para o desenvolvemento correcto do currículo. Terá, pois, un carácter global e integrador. 

O eixe de traballo será o desenvolvemento das competencias básicas que permitan encamiñar todo o alumnado 

cara una formación integral útil para o seu desenvolvemento persoal e social que no futuro facilitarán a súa 

integración laboral e cívica. 

O CEP Pedro Caselles Beltrán está ubicado no barrio de Mosteiro, na parroquia de Tomiño, onde están 

encravados parte dos servicios dos que dispón o concello. É unha zona rural onde a escola se converte nun 

referente importante das actividades dos nenos e nenas. O alumnado procede maioritariamente das localidades 

de Tomiño (Vilachán, Barro, O Seixo, Hospital, Forcadela e Estás) 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

A continuación indícanse os aspectos concretos que se espera que os alumnos/as acaden en cada unha das 

competencias: 

COMPETENCIAS INDICADORES DESCRITORES 

 
 
 
 
 

 
 
 

Coidado do 
contorno 

• Interactuar co contorno natural de maneira respectuosa. 

 Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para 
promover un desenvolvemento sostible. 
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Competencia 
matemática e 
competencias 

básicas en 
ciencia e 

tecnoloxía 
(CMCT) 

ambiental e dos 
seres vivos 

 

 

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

 

Vida saudable 

Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á 
alimentación e a o exercicio físico. 

 

 
A ciencia no día 

a día 

• Recoñecera importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

 Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas e comprender o que ocorre ao noso redor. 

Manexo de 
elementos 
matemáticos 

• Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
• Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos 

(números, datos, elementos xeométricos…) en situacións cotiás. 

 

Razoamento 
lóxico e 
resolución de 
problemas 

• Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións 
problemáticas en contextos reais e en calquera materia. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicación 

lingüística 
(CCL) 

 
 
 
 

Comprensión 
oral e escrita 

• Comprender o sentido dos textos escritos. 

 

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

• Expresar oralmente, de maneira ordenada e clara, calquera tipo de 
información. 

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

Expresión: oral e 
escrita 

• Compoñer distintos tipos de textos con sentido literario. 

 

 
Normas de 

comunicación 

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

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes 
rexistros, nas diversas situación comunicativas. 

 
 
 

 
Comunicación 

noutras linguas 

• Entender o contexto sociocultural das linguas, así como a súa historia, 
para un mellor uso das mesmas. 

• Manter conversas nas distintas linguas que manexa sobre temas 
cotiáns en distintos contextos. 
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• Producir textos escritos en distintas linguas, de diversa complexidade 
para o seu uso en situación cotiás. 

 
 

 
Competencia 
dixital(CD) 

 
 

Tecnoloxías da 
información 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

Comunicación 
audiovisual 

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

• • Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 
 

Utilización de  
ferramentas  
dixitais 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

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

 
 
 

 
Conciencia e 
expresións 

culturais(CCE
C) 

 

Respecto polas 
manifestacións 

culturais propias 
e alleas 

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

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

 
 

Expresión 
cultural e 
artística 

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas en o cotián. 

• Elaborar traballos e presentación con sentido estético. 

 
 
 
 
 
 

 
Competencias 

sociais e 
cívicas (CSC) 

Educación cívica 
e constitucional 

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

 

 
Relación cos 

demais 

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

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

 
 
 

Compromiso 
social 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

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

• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 
 
 
 

 
 
 

• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
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Sentido de 
iniciativa e 

espírito 
emprendedor

(CSIEE) 

Autonomía 
persoal 

• Ser constante no traballo superando as dificultades. 

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

 
 

Liderado 

• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

• Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

• Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo a 
interesespersoais. 

 
 

Creatividade 

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

Encontrar posibilidades no contorno que outros non aprecian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprender a 
aprender. 

(CAA) 

 
 

Emprendemento 

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución 
de obxectivos. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos. 

 
 

 
Perfil  
de 
aprendiz 

• Identificarpotencialidadespersoaiscomoaprendiz:estilosdeapr
endizaxe,intelixenciasmúltiples,funciónsexecutivas… 

• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

• Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 

 
Ferramentas 

para estimular o 
pensamento 

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

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos 
contidos. 

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

Planificación e 
avaliación da 
aprendizaxe 

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

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
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Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo deseñaranse actividades 

de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha 

competencia ao mesmo tempo 

3. Relación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave por curso  

A vinculación dos elementos presciptivos do curriculo aparece recollida no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, 

polo que se establece o currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Podese consultar 

no seguinte enlace:  https://www.edu.xunta.gal/portal/node/13316   

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA 

TEMPORALIZACIÓN,  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 

A MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

4.1. ÁREAS DE LINGUA E LITERATURAGALEGA E CASTELÁ 

4.1.1 CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Temporalización dos Estándares de Aprendizaxe 

A continuación preséntanse os estándares de aprendizaxe das áreas de Lingua e Literatura Galega e Castelá. Os 

estándares están agrupados e distribuídos por trimestres. 

 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

BLOQUE I: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 
AVALlACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

 
1 

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

 
X 

 
X 

 
X 

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

3 LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas, exposicións, narracións...) X X X 

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

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

6 LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. X X X 
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7 LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. X X X 

8 
LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, na secuencia de ideas ou feitos 
utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 

X X X 

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

BLOQUE II: COMUNICACIÓN ORAL: LER 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 

 
1 

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

 
X 

 
X 

 
X 

2 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, adecuado á súa 
idade. 

X X X 

 
3 

 

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

 
4 

 
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. 

 
X 

 
X 

 
X 

5 
 

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

6 
 

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

7 
 

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

8 
 

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

9 
LGB2.7.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e mellora. 

X X X 

10 
LGB2.7.2. Identifica o funcionamento da biblioteca de aula, de centro, así como as virtuais e 
colabora no seu coidado e mellora. 

X X X 

11 
 

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

BLOQUE III: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 

D
E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 1 
LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a información. 

X X X 

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

3 
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). X X X 

4 
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe. 

 
X X 

5 
LGB3.1.5. Escribe textos propios seguindo o proceso de planificación, redacción, revisión e 
elabora borradores. 

X X X 

6 
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… 

X X X 

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

X X 

8 LGB3.5.1. Usa, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. X X X 
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9 
LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, interliñado… en 
calquera soporte. 

X X X 

BLOQUE IV: COÑECEMENTO DA LINGUA 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 

1 
 

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

2 
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das 
átonas. 

X 
  

3 
 

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

X X 

4 
 

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

 
5 

 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. X X X 

6 
 

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

7 
LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre oracións: adición, causa, oposición, 
contradición... 

X X X 

8 
LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os seus complementos, especialmente o suxeito, en 
oracións. 

X X X 

9 
 

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

10 
 

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

BLOQUE V: EDUCACIÓN LITERARIA 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

 
1 

 
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. 

 
X 

 
X 

 
X 

2 
LGB5.3.1. Identifica o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e 
teatro. X X X 

3 
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. 

X X X 

 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

BLOQUE I: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N

D
A

R
ES

 

D
E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

1 LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa claridade. X X X 

2 
LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, 
participación respectuosa. 

X X X 
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3 
LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas 
situación de comunicación: diálogos, exposicións orais… X X X 

4 
LCB1.3.2. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe 
compartida. 

X X X 

5 
LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión 
nos diferentes contextos de comunicación. 

X X X 

6 
LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual,do 
ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas principais. 

X X X 

7 LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal. X X X 
 

8 
LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados aos seus 
gustos e intereses. 

X X X 

9 
LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos orais breves e sinxelos atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos). 

X X X 

10 
LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita, 
recollida de datos, pregunta... 

X X X 

BLOQUE II: COMUNICACIÓN ORAL: LER 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

1 
LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos 
de textos apropiados á súa idade 

X X X 

2 
LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a 
estrutura e destacando as ideas principais. 

X X X 

3 LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto. X X X 

4 
LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma do dicionario en distintos soportes, no seu traballo 
escolar. 

X X X 

5 LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria de diferentes textos. X X X 
 

6 

 

LCB2.5.1. Consulta biblioteca, de xeito guiado, de diferentes fontes bibliográficas e textos en 
soporte informático para obter información para realizar traballos individuais ou en grupo 

 

X 
 

X 
 

X 

7 LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. X X X 

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

9 
LGB2.7.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e 
informacións e colabora no seu coidado e mellora. 

X X X 

BLOQUE III: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

 
 

1 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e social: atendendo 
á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) diarios, cartas, correos electrónicos, 
noticias, contos, folletos informativos,narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
receitas, instrucións, normas… 

 

X 

 

X 

 

X 

2 
LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión básicos e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas. X X X 

3 
LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de 
liñas etc. 

X X X 

4 
LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. 

X X X 

5 LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente. X X X 

6 LCB3.3.2. Reproduce textos ditados. X X X 
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7 
LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos breves do seu interese: contos, anuncios, rimas, 
cancións, cómics, carteis, ilustrándoos para facilitar a súa compresión ou mellorar a súa 
presentación. 

X X X 

BLOQUE IV: COÑECEMENTO DA LINGUA 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 

1 
LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao 
nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou estados. 

 
X X 

2 
LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas formaspersoais e non 
persoais do modo indicativo e subxuntivo dos verbos ao producir textos orais e escritos. 

X X X 

3 LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.  X X 

4 LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou frases feitas X X 
 

5 LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas.  X X 
 6 LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. X X X 

7 LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre oracións ao producir textos orais e escritos. X X X 

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

9 
LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da estrutura do dicionario e no seu uso para buscar o 
significado de diferentes tipos palabras. 

X X X 

10 
LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle ofrece o 
dicionario. 

 
X X 

11 LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas. X X X 

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

13 LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos. X X X 

14 LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos seus textos escritos. X X X 

BLOQUE V: EDUCACIÓN LITERARIA 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

1 
LCB 5.1.1. Valora de forma global, as características fundamentais de textos literarios narrativos, 
poéticos e dramáticos. 

 
X X 

2 
LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas de textos narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

 
X X 

3 LCB 5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos básicos propios dos poemas   X 

4 
LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

  
X 

5 
LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos orais adecuados á súa idade: contos, poemas, 
cancións. 

 
X X 

 

 

 

 

4.1.2. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 

A continuación indícanse os mínimos para superar a materia de Lingua Galega e Literatura, estes mínimos foron 

establecidos a partir dos estándares prioritarios. 

MÍNIMOS EXIXIBLES 

LINGUA GALEGA E LITERATURA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 Le e escribe sen cometer erros de precisión 

(omisión, adición, substitucións, inversións…) 

 Respecta o ritmo e a entoación axeitada ao ler. 

 Ler e escribir sen cometer erros de precisión 
(omisións, adicións, substitucións, inversións…) 

 Respecta o ritmo e a entoación adecuada para ler 
facendo as pausas necesarias. 
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 Ten boa comprensión lectora. 

 Ten unha grafía correcta. 

 Coñece e aplica as regras elementais de ortografía. 

 Ten un vocabulario axeitado a súa idade. 

 Identifica correctamente as letras, grupos silábicos 
e palabras comúns 

 Fai uso do acento gráfico e dos signos de 
puntuación. 

 Elabora oracións correctamente ( concordancia en 
verbo, número e persoa ) 

 Coñece e fai uso correcto dos conceptos 
gramaticais básicos. 

 Manexa con autonomía o dicionario. 

 Fai pequenas exposicións orais na aula. 

 Realiza diferentes tipos de lectura acordes a súa 
idade. 

 Elabora pequenos textos cunha estrutura clara e 
con coherencia. 

 

 Ter boa comprensión lectora. 

 Usa unha grafía correcta. 

 Coñece e utiliza as regras elementais de ortografía. 

 Manexar un vocabulario adecuado a súa idade 

 Identificar correctamente as letras, grupos 
silábicos e palabras comúns. 

 Facer uso dos signos de puntuación. 

 Elaborar oracións correctamente ( concordancia en 
verbo, número e persoa ) 

 Coñecer e facer uso correcto dos conceptos 
gramaticais básicos. 

 Manexar o dicionario de forma autónoma. 

 Ordenar cronoloxicamente os feitos dunha 
narración. 

 Escribir textos sinxelos (narrativos, descritivos 
,diálogos …) 

 Opinar con argumentos razoados. 
 

 

4.1.3. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

Para decidir sobre os procedementos e instrumentos de avaliación tívose en conta o establecido no Currículo 

(D.105/2014) e na Orde de Avaliación (O. de 25 de xaneiro de 2022 ) de E.P. 

 

 Procedementos e instrumentos de avaliación en Lingua Galega e Lingua Castelá. 

ESTÁNDARES PRIORITARIOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 

AVAVALIACIÓN 

1 
Participa axeitadamente nunha 
conversa utilizando a lingua galega 

Diálogos de aula 
 

Lista de control  
(si ou non) 

2 Fai pequenas exposicións na aula 
Exposición na aula 
 

Rúbrica 

3 Realiza diferentes tipos de lectura 

Lectura dramatizada en voz alta  
 

Rúbrica 

Lectura por pracer  
Ficha de lectura ou 
proposta didáctica 

Aproveitamento sesión de lectura 
 

Observación  

4 

Identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto (oral ou 
escrito) 

Subliñando as  idea principais dos textos 
traballados Proba escrita e/ou 

recopilación de traballos 
elaborados 5 Esquematiza as ideas dun texto Facendo esquemas 

6 Resume o contido dun texto Realizando resumos 

7 
Elabora textos cunha estrutura 
clara, con coherencia e 

Diario persoal (escolar) 
Creación de diferentes textos: prensa, 

Rúbrica 
Proba escrita 
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4.2. ÁREA  DE MATEMÁTICAS 
 

4.2.1. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 Temporalización dos Estándares de Aprendizaxe. 
A continuación preséntanse os estándares de aprendizaxe agrupados e distribuídos por trimestres. 

BLOQUE I: PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

1 
MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 
problema de matemáticas ou en contextos da realidade. X X X 

 
2 

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as operacións 
utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta assituación, busca outras formas 
de resolución etc. 

 
X 

 
X 

 
X 

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

4 
MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas a 
resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade eeficacia. 

X X X 

5 
MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

X X X 

BLOQUE II: NÚMEROS 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

E S T Á N D A R E S  D E  A P R E N D I Z A X E 

 
1 

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

 
X 

  

cohesionando os enunciados. contos, redaccións, descricións,… 
(a man ou no procesador de texto) 

8 
Aplica a norma lingüística nos 
textos. 

9 
Recoñece as diferentes categorías 
gramaticais. 

Cubrindo a ficha de morfoloxía, cadernos de 
gramática. etc. 

Proba escrita 

10 
Usa a biblioteca de centro con 
autonomía 

- Fai uso da biblioteca para coller libros de 
préstamo 
- Colaboración activa nas funcións de 
organización. 
 

Observación e 
información aportada 

polo EDBE 

ACTITUDES INSTRUMENTO DE AV. 

1 
Caderno:  está organizado, inclúe todos os exercicios traballados, os 
exercicios están corrixidos segundo as indicacións dadas,… 

Observación e/ou rúbrica 

2 Axenda: anotación diaria. Valoración das anotacións 

3 
Actitude de cara á materia: esforzo persoal, atención nas clases, 
cumprimento de normas de aula, rematar as tarefas, pregunta as 
dúbidas,…en xeral, determinar o grado de interese  

Rexistro diario de actitudes  

4 Colaboración nas responsabilidades diarias que se lle fosen encomendadas 
Observación e anotación no 

caderno de aula 
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2 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións 
e decimais ata as centésimas), utilizando razoamentosapropiados e interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras. 

  
X 

 
X 

 
3 

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

 
X 

 
X 

 

 
4 

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

 
X 

 
X 

 
X 

 
5 

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

  
X 

 
X 

 
6 

 
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 50.48:61 

 
X 

 
X 

 
X 

 
7 

 
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. 

 
X 

 
X 

 
X 

8 
 

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. X X X 

9 MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta. X 
  

 
10 

 

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. 

 
X 

 
X 

 
X 

BLOQUE III: A MEDIDA AVALIACIÓN 

 1ª 2ª 3ª 

 
1 

 

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. 

  
X 

 
X 

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. 

 

X X 

3 
MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple dando o 
resultado na unidade determinada de antemán. 

 
X X 

4 
MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma 
complexa e viceversa. 

 
X X 

5 MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.  X X 

6 MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas relacións. 
 

X X 

7 
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. 

 

X X 

BLOQUE IV: XEOMETRÍA 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 
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1 MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos, identificando as relacións 
entre os seus lados e entre ángulos. 

  
X 

2 MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados. 
  

X 

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

  
X 

4 MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados. 
  

X 

5 MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, prismas, pirámides e os seus elementos básicos: vértices, 
caras e arestas. 

  
X 

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

BLOQUE V: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

 
 

 
1. 

 
 

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

   

 
X 

 

4.2.2. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

MÍNIMOS EXIXIBLES 

MATEMÁTICAS 

 Coñecer e utilizar os números ordinais ata o 20. 

 Contar, ordenar e expresar cantidades ata o millón (7 cifras). 

 Conseguir o dominio nas operacións de suma e resta cos números 
naturais. 

 Realizar operacións de multiplicar ata por tres cifras cos números 
naturais. 

 Dividir por dúas cifras. 

 Resolver problemas nos que interveñan algunha ou varias 
operacións básicas. 

 Identificar os corpos xeométricos máis comúns. 

 Coñecer as gráficas máis habitualmente utilizadas para a súa idade. 

 Coñecer e utilizar as unidades de medida do S M D (lonxitude, peso 
e capacidade) 

 Coñecer e utilizaros conceptos de dobre, tripla, tercio e metade. 

 Manexaras unidades de tempo. 

 Saber ler a hora no reloxo analóxico e dixital. 

 Diferenciar liñas: recta, curva, poligonal, ondulada e espiral e 

discriminar as súas posición relativas: paralelas, secantes e 

perpendiculares. 
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4.2.3 Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

Para decidir sobre os procedementos e instrumentos de avaliación tívose en conta o establecido no Currículo 

(D.105/2014) e na Orde de Avaliación (O. de 25 de xaneiro de 2022) de E.P. 

 Procedementos e instrumentos de avaliación en Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 Clasificar corpos xeométricos: prismas, pirámides, cilindros, conos e 

esferas e coñecer os seus elementos: caras, aristas e vértices. 

 Coñecer o polígono, elementos (lados, ángulos e vértices) e a súa 

clasificación segundo o número de lados. 

 Actitudes: caderno cuberto segundo as indicacións dadas, trae o 

material necesario para a realización das clases, en xeral cumpre as 

normas de aula. 

ESTÁNDARES PRIORITARIOS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTO DE 

AVALIACIÓN 

1 NUMERACIÓN 
le, escribe e ordena números e interpreta o 
valor posicional das cifras. 

Proba escrita 

2 
CÁLCULO: suma, resta, multiplica 
e dividecon distintos tipos de 
números  

Operacións escritas en ficha e caderno. Proba escrita 

Cálculo mental   (+, -, x, ) 
Fichas de cálculo e apps 

educativas 

3 
MEDIDAS: lonxitudes, 
capacidades, masas, superficies e 
volumes. 

Mide e expresa medidas 

Proba escrita Suma e resta medidas 

Expresa a medición en forma simple 

4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Ficha problemas 

- Pregunta/resposta 
- Que teño que facer? 
- Como o fago? 

Ficha prob. diarios 

Proba escrita 

A través do cálculo mental Ficha de rexistro 

5 

XEOMETRÍA: rectángulo, 
cadrado, triángulo, 
circunferencia, círculo, rectas, 
ángulos,… 

- Clasificación segundo lados e ángulos. 
- Calcula área e perímetro. 
- Identifica e representa ángulos. 

Proba escrita 

ACTITUDES 
INSTRUMENTO DE 

AVALIACIÓN 

1 
Cadernos:  cumpre as normas de utilización, inclúe todos os exercicios traballados, os 
exercicios están corrixidos segundo as indicacións dadas,… 

Rúbrica 

2 Material: trae o material necesario para as clases (caderno, libro...) 
Rexistro diario de 

actitudes  3 
Actitude de cara á materia: esforzo persoal, atención nas clases, cumprimento de normas de 
aula, rematar as tarefas, pregunta as dúbidas,… 
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5.3.1. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 Temporalización dos Estándares de Aprendizaxe. 
A continuación preséntanse os estándares de aprendizaxe agrupados e distribuídos por trimestres.  

BLOQUE I: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

1 
 
CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira ordenada, clara e limpa. X X X 

2 
CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións. 

X X X 

3 
 
CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. X X X 

4 
CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques de 
contidos. 

X X X 

5 
CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo amosando 
habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 

X X X 

 

BLOQUE II: O SER HUMANO 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

 

1 

 

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

 

X 
 

X 

 

 

2 

 

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. 

 

X 
 

X 
 

X 

 

3 
 
CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes principais. 

 

X 
 

X 

 

BLOQUE III: OS SERES VIVOS 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 

1 
CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais 
vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio científico. 

X X 
 

2 
CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica plantas do seu 
contorno, con criterio científico. 

X X 
 

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

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

 
BLOQUE IV: MATERIA E ENERXÍA 

 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª E S T Á N D A R E S  D E 

1 CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da enerxía nos cambios da vida cotiá.   X 

5.3. CIENCIAS NATURAIS 

 



PROGRAMACIÓN 4º DE EP 2022-23 

 

19 CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN  

 

2 
CNB4.1.2. Explica algunhas características e propiedades do aire e as actuacións necesarias para 
evitar a súa contaminación. 

  
X 

3 CNB4.2.1. Investiga e explica o comportamento de certos corpos diante da luz.   X 

4 
CNB4.2.2. Identifica forzas coñecidas que fan que os obxectos se movan ou se deformen a través 
de experiencias ou pequenas investigacións. 

  
X 

5 
CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes substancias de uso cotián con respecto á auga e 
presenta conclusións en diferentes soportes. 

  
X 

BLOQUE V: TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

1 
CNB5.1.1. Manipula e identifica algunhas máquinas e aparellos sinxelos e habituais na vida cotiá, 
analizando o seu funcionamento. 

  
X 

 

2 
CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en función dos materiais, das ferramentas e das máquinas 
que empregan. 

   

X 

3 
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... 

  

X 

 

 

5.3.2. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

A continuación indícanse os mínimos para superar a materia de Ciencias Naturais, estes mínimos foron 

establecidos a partir dos estándares prioritarios. 

 

MÍNIMOS EXIXIBLES 

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

 Identifica os cambios nas diferentes etapas da vida, e describe as súas 
principais características. 

 Recoñece e clasifica animais vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, 
réptiles, peixes e anfibios. 

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

 Identifica as diferenzas principais entre os materiais naturais e os artificiais. 

 Identifica algúns cambios de estado, mesturas e cambos químicos. 

 Identifica e valora as fontes de enerxía máis comúns (vento, sol, 
combustibles, etc.) e os seus usos. 

 Recoñece e toma conciencia da importancia de protexer o Planeta e os 
seres que habitan nel. 

 Identifica as partes dunha máquina e a súa función. 

Actitudes: caderno (ou arquivador) cuberto segundo as indicacións dadas, trae o 
material necesario para a realización das clases, en xeral cumpre as normas de aula. 
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5.3.3. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

Para decidir sobre os procedementos e instrumentos de avaliación tívose en conta o establecido no Currículo 

(D.105/2014) e na Orde de Avaliación (O. de 25 de xaneiro de 2022) de E.P. 

 

 Procedementos e instrumentos de avaliación en CC.NN 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

ÁREA CIENCIAS NATURAIS 

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Exposición oral e informe escrito seguindo a 
guía proposta. 

Rúbrica 

Lectura comprensiva, identificación de 
palabras clave, subliñado, resumo e 

esquematización. 

Probas escritas e orais, follas-rexistro de test, recopilación 
fichas e actividades en caderno. 

Realiza pequenos experimentos. Observación e rúbrica. 

 

 

 

 

5.4.1. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 Temporalización dos Estándares de Aprendizaxe. 
A continuación preséntanse os estándares de aprendizaxe agrupados e distribuídos por trimestres.  

BLOQUE I: CONTIDOS COMÚNS 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

1 
CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa 
na toma de decisións e asume responsabilidades. 

X X X 

2 
CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara 
e limpa. 

X X X 

3 
CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo 
cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material. 

X X X 

 

4 
CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e 
falar sobre Ciencias Sociais. 

X X X 

5 
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 carácterxeográfico, social e 
histórico. 

X X X 

5.4. CIENCIAS SOCIAIS 
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6 
CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación. X X X 

BLOQUE II: O MUNDO QUE NOS RODEA 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

1 
CSB2.1..1 Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as súas 
consecuencias. 

X X 
 

2 
CSB2.2.1.Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, 
planisferios e globos terráqueos identificando polos, eixe e hemisferios. 

X X 
 

3 
CSB2.3.1. Localiza diferentes puntos da Terra empregando os paralelos e meridianos e as 
coordinadas xeográficas. 

X X 
 

 
4 

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 

 
X 

 
X 

 

aparecer nel. 

 

5 

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 

 

X 

 

X 

 

predicións do tempo atmosférico. 

6 
CSB2.5.2.Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e confecciona e interpreta 
gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións. 

X X 
 

7 
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. X X 

 

8 CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas. X X  

9 CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles. X X  

10 
CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos seus 
tipos. 

X X 
 

11 
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. 

X X 
 

12 
CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as súas vertentes 
hidrográficas. 

X X 
 

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

BLOQUE III: VIVIR EN SOCIEDADE 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

1 
CSB3.2.1.Identifica as principais institucións de Galicia e do Estado español e describe as súas 
funcións. 

  

X 

2 
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. 

  

X 

3 
CSB3 6.1.Explica normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do 
descoñecemento ou incumprimento destas. 

  
X 

 

4 
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...) 

   

X 

BLOQUE IV: AS PEGADAS DO TEMPO 
AVALIACIÓN 

E S T Á N D A R E S D E A P R E N D IZ A X E 

1 
CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos 
que marcan o seu inicio e final. 

 
X X 
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2 
CSB4.1.2.Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a gandería, como 
descubrimentos que cambiaron profundamente as sociedades humanas. 

  

X 
 

X 

3 
CSB4.3.1.Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos 
situándoos como sucesivos a.C ou d.C 

 
X X 

4 
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. 

 
X X 

5 
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. 

 
X X 

6 
CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e describe as características básicas da vida naquel tempo, en 
especial as referidas á romanización. 

 
X X 

 

5.4.2. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

A continuación indícanse os mínimos para superar a materia de Ciencias Sociais, estes mínimos foron establecidos 

a partir dos estándares prioritarios. 

MÍNIMOS EXIXIBLES 

 Localiza os puntos cardinais, os polos, o ecuador, os hemisferios e o 
eixe de rotación en globos terráqueos e planisferios. 

 Localiza e nomea continentes, mares e océanos en globos terráqueos e planisferios. 

 Explica a composición básica do aire e a súa importancia para lavida. 

 Identifica e nomea algúns fenómenos atmosféricos. 

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

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

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

 Describe as características máis importantes da paisaxe de Galicia. 

 Coñece e respectar as normas e sinais de tráfico e coñece o significado das máis 
comúns. 

 Diferencia entre produto natural e produto elaborado. 

 Diferencia entre artesanía e industria. 

 Discrimina entre os tempos pasado, presente e futuro e elabora unha sinxela liña 
do tempo. 

 Ordena cronoloxicamente sucesos históricos, utilizando liñas de tempo. 

 Coñece algúns aspectos fundamentais da historia de Galicia. 

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

 Actitudes: caderno (ou arquivador) cuberto segundo as indicacións dadas, trae o 
material necesario para a realización das clases, en xeral cumpre as normas de 
aula. 
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5.4.3. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

Para decidir sobre os procedementos e instrumentos de avaliación tívose en conta o establecido no Currículo 

(D.105/2014) e na Orde de Avaliación (O. de 25 de xaneiro de 2022) de E.P. 

 Procedementos e instrumentos de avaliación en CC.SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 Temporalización dos Estándares de Aprendizaxe. 

A continuación preséntanse os estándares de aprendizaxe agrupados e distribuídos por trimestres.  

BLOQUE I: A IDENTIDADE DA PERSOA 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

1 
 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas. X X X 

2 
 

VSCB1.3.1. Reflexiona, sintetiza e estrutura os seus pensamentos. X X X 

3 
VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e a resolución de conflitos 
de xeito guiado. 

X X X 

4 
VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e 
das demais nas actividades cooperativas. 

X X X 

5 
 

VSCB1.4.2. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. X X X 

6 
 

VSCB1.6.1.Participa na resolución de problemas escolares con seguridade e motivación. X X X 

7 
VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais en situacións 
formais e informais da interacción social. 

X X X 

BLOQUE II: A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

1 VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos. X X X 

2 
VSCB2.2.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e pensamentos que 
subxacen no que se está a dicir. 

X X X 

3 
VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación e facilitar o 
achegamento co seu interlocutor nas conversas. 

X X X 

4 VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas e opinións. X X X 

PROCEDEMENTOS  
INSTRUMENTO DE 

AVALIACIÓN 

Observación directa do traballo diario.  Anecdotarios  

Análise e valoración de tarefas especialmente 
creadas para a avaliación. 

Proba escrita e Rubricas  

Exposicións orais e traballos realizados  Rubrica 

5.5. VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 
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5 
 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais. X X X 

BLOQUE III: A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 
AVALIACIÓN 

1ª 2ª 3ª 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
 D

E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

1 
 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. X X X 

2 
 

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo. X X X 

3 
 

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula. X X X 

 
4 

 

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar. X X X 

5 
 

VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación entre dereitos e deberes. X X X 

6 
VSCB3.9.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto das normas de 
educación viaria. 

X X X 

 

5.5.2. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

 

5.5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Para decidir sobre os procedementos e instrumentos de avaliación tívose en conta o establecido no Currículo 

(D.105/2014) e na Orde de Avaliación (O. de 25 de xaneiro de 2022) de E.P. 

 Procedementos e instrumentos de avaliación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍNIMOS EXIXIBLES 

Valores sociais e cívicos  

- Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifesten a 

comprensión de textos orais e /ou escritos. 

- Actúa de forma respectuosa cos seus compañeiros 

- Amosa unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e na interacción social na aula.  

- Respecta as regras durante o traballo en equipo 

- Respecta os dereitos e deberes do alumnado. 

- Colabora cos compañeiros e compañeiras.  

PROCEDEMENTOS  
INSTRUMENTO DE 

AVALIACIÓN 

 
Observación directa do traballo diario.  

Anecdotarios  

Debates e intervencións Rexistros 

Exposicións orais e traballos realizados  Rubrica 
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6.  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIREN AS MATERIAS 
 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa e participativa, e dirixida ao logro dos 

obxectivos e das competencias clave. Neste sentido prestarase atención ao desenvolvemento de metodoloxías 

que permitan integrar os elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades 

relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real. Proponse un enfoque globalizado e 

integrador de forma que se traballen varias áreas ao mesmo tempo, partindo de experiencias próximas. Cunha 

metodoloxía motivadora, tendo en conta os intereses do alumnado.  

Sendo conscientes do peso que ten a xestión emocional no proceso de desenvolvemento dos nenos, 

introduciranse dinámicas para traballalas na aula, así como o uso das prácticas restaurativas, entre outras. 

As actividades propostas ao alumnado serán froito do traballo en equipo do profesorado do 4º nivel.  

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para elaborar a programación contamos, entre outros, cos seguintes recursos: 

 Persoais: profesoras-titoras, profesores especialistas, profesorado de apoio, departamento de 

orientación, alumnado e as familias. 

 Materiais: material funxible (libros de texto, cadernos, lapis, gomas, pinturas, carpetas onde ordenaran as 

súas fichas...), non funxible (tesoiras, mobiliario...), materiais de refugallo e de elaboración propia para 

traballar aspectos específicos como por exemplo a gramática ou a resolución de problema. Tamén 

contaremos co soporte tradicional (fichas e materiais manipulativos) e tecnolóxico (blog de aula, páxina 

web do colexio, Aula Virtual, Genially, Canva, Liveworksheets...). 

 Organizativas: Procuraremos manter unha estreita relación entre os dous grupos de cuarto así como co 

resto da comunidade educativa. 

8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN. 
 

“A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu 

progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave.” (O. do 25 de xaneiro de 2022) 

 

Os criterios sobre a avaliación aplicados nas áreas impartidas pola titoría serán:  

 

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN  
PORCENTAXES NA 

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTO 

Valoración de contidos e competencias adquiridas ou 

desenvolvidas na unidade 
50% Probas orais e escritas 

Traballo diario (realización adecuada do traballo, organización dos 

materias, presentación...) 
30% 

Rúbricas, rexistro do traballo 

realizado 

Actitudes (escoita, participación, esforzo e colaboración) 20% 
Rexistro de participación e 

actitude na aula. 
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Haberá que ter en conta ademais que: 

 

 Criterios de avaliación e cualificación nas técnicas instrumentais ( matemáticas, lingua galego, lingua 

castelá): Basearase nos criterios de cualificación establecidos e serán avaliacións progresivas. Se un 

alumno alcanza os estándares e desenvolve as competencias correspondentes na 3ª avaliación, implicara 

a superación das dúas anteriores. A cualificación final será a mesma que a obtida na 3ª avaliación. No caso 

de non acadar os estándares na 3ª avaliación, poderase facer una proba final. 

 

 Criterios sobre avaliación e cualificación das Ciencias Sociais e Naturais. Basearase nos criterios de 

cualificación establecidos e terán carácter continuo pero non, progresivo. Ao final de cada unha das 

avaliacións, realizaranse unas probas de recuperación para o alumnado que non acade os estándares 

específicos. O resultado desta recuperación nunca será cualificado cunha nota maior que  cinco. A 

cualificación final de curso, obterase calculando a media aritmética das notas das 3 avaliacións. 

 

 Criterios sobre avaliación e cualificación de Plástica e Valores. Basearase nos criterios de cualificación 

establecidos e terán carácter continuo pero non, progresivo. Ao final de cada avaliación ao alumnado que 

non supere os estándares específicos, se lle pedirá a realización dun traballo específico. O resultado desta 

recuperación nunca será cualificado cunha nota maior que  cinco. A cualificación final de curso, obterase 

calculando a media aritmética das notas das 3 avaliacións. 

 

9. PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

“Ao finalizar os cursos segundo, cuarto e sexto da etapa, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente 
do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión será adoptada de xeito 

colexiado, tendo en conta os criterios de promoción e tomando especialmente en consideración a información e o criterio do 
profesorado titor. A promoción no resto de cursos da etapa será automática.” 

 
“O alumnado que non acade a promoción permanecerá un ano máis no mesmo curso. Nese caso, o equipo docente 

organizará un plan específico de reforzo para que, durante ese curso, a alumna ou o alumno poida alcanzar o grao de 

adquisición das competencias correspondentes. Esta decisión só poderá adoptarse unha vez durante a etapa, oídas as nais, 

os pais ou as persoas que exerzan a titoría legal, e terá, en todo caso, carácter excepcional.” 

“Ao finalizar os cursos segundo e cuarto da etapa o profesorado titor emitirá un informe sobre o grao de adquisición das 
competencias de cada alumna ou alumno, indicando, de ser o caso, as medidas de reforzo que se deben prever no ciclo 

seguinte.”(O. Do 25 de xaneiro de 2022)) 

 

 

O alumno ou a alumna accederá ao curso seguinte sempre que se considere que logrou a progresión adecuada 

nos obxectivos e que alcanzou o adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. 

Promocionarán todos os/as alumnos/as con cualificación positiva en todas as áreas ou con cualificación negativa 

nun máximo de dúas, sempre que estas últimas non sexan as posibles combinación das áreas instrumentais que 

se detallan: 

 

 Lingua galega e lingua castelá 

 Unha das dúas linguas e matemáticas 
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Ademais, aínda que non cumpran os requisitos anteriores, e por imperativo legal, o alumnado promocionará ao 

seguinte nivel, se xa foi adoptada a medida de permanecer un ano máis no curso ou etapa. 

Así mesmo, poderase autorizar unha promoción “excepcional” cando por razóns de interese afectivo, social e/ou 

de integración aconsellen a continuidade do alumno/a co mesmo grupo. 

 

 

10. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Trimestralmente (en sesión de avaliación) serán revisados os procesos de ensinanza e a práctica docente en 

relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos da etapa e co desenvolvemento das competencias 

clave. Esta avaliación incluirá os seguintes aspectos: 

 

 Tipos de actividades que propoñemos. 

 Novas tecnoloxías: cales, cando e para qué. 

 Formación continua de profesorado. 

 Escola e mellora continua. 

 Programacions: flexibilidad. 

 Formas de traballo: participación do alumnado. 

 Avaliación. 

 Diversidade e o seu tratamento 

 Análisis de resultados metodolóxicos. 

 Motivación. 

 Desarrollo de autonomía. 

 Acordos sobre participación. 

 Relacións entre as programacións e as actividades cotiás. 

 Actividades de aula, teoría e práctica. 

 Programacións e secuenciación de contidos por seminarios. 

 Metodoloxía e actividades de aula. 

 Análise da resultados e do proceso de avaliación. 

 Mellora do clima da aula como soporte de convivencia e traballo colaborativo. 

 Autoavaliación do alumnado e concepto de avaliación. 

Para avaliar cada un destes indicadores elaboraremos unha serie de frases tipo ou cuestións para saber se os 

indicadores se cumplen ou non.  

Concreción dos indicadores: 

Actividades de aula serán en individuais, en parella, en pequeno grupo e / ou en gran grupo. 

Os exercicios propostos serán pechados, dirixidos, abertos , do libro, de internet, doutros libros, procedimentais, 

por competencias, diversos etc. 
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11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR 
COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

Tendo en conta o establecido na Resolución do 26 de maio de 2022, no seu artigo 5, a avaliación inicial realizarase 

durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso comprendera as seguintes accións que permitan 

identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa: 

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

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso así como a súa correspondencia coa falta 

do desenvolvemento das correspondentes competencias clave 

 Probas de avaliación inicial. 

 Proba aplicada avaliará a competencia lingüística e matemática, e será seleccionada tendo en 

conta o asesoramento do D.O.  

 Os resultados serán analizados de forma estandarizada.  

 Medidas a adoptar tendo en conta os seus resultados. 
 

o Os resultados das probas de avaliación inicial será analizados e comunicados ao Departamento de 

Orientación para a posta en marcha de posibles apoios. 

o  Estes resultados servirán para adaptar a programación de aula ao nivel de competencia curricular 

do grupo de alumnos/as. 

o En caso de que os resultados sexan significativos, serán comunicados ás familias durante a 

primeira avaliación, de forma progresiva, nas reunións de titoría. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

Poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das 

dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades.  

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta 

os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e 

promovendo o traballo colaborativo e en equipo.  

Algunha das medidas ordinarias que se poderán poñer en marcha unha vez que se detecten as dificultades, son as 

que seguen: 

 Reforzo Educativo: no contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou 

dunha alumna non sexa o axeitado estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas 

adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán 

dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo.  

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación: para dar resposta ao alumnado 

con necesidades específicas de apoio educativo.  

 Programas de enriquecemento curricular: destinado ao alumnado talentoso ou de altas capacidades con 

avaliación psicopedagóxica do servizo de orientación do centro que así o determine, que non foi obxecto 

de flexibilización.  
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 Metodoloxía: empregaranse de forma prioritaria as metodoloxías que promovan a inclusión do alumnado 

con necesidades específicas de apoio educativo, como o aprendizaxe por proxectos. 

 Programas de recuperación: para alumnado que non promocione ou que promocione con algunha 

cualificación negativa.  

 Programas específicos personalizados: levaranse a cabo cando se detecten diferentes problemáticas de 

tipo individual e contando coa colaboración das familias, como por exemplo, o programa de adquisición 

de hábitos de traballo na casa ou outros que se elaboren ante determinados problemas de disciplina.  

 Programa de modificación da conduta na aula: utilizarase o programa ClassDojo para a asimilación e 

mellora de normas de conduta. 

Algunhas intervencións específicas para o alumnado con TDAH, DISLEXIA e TEA: 

 Localización da alumna ou do alumno na aula: o alumnado con TDAH estará sentado cerca da mesa do 

profesorado e ao lado de compañeiras ou compañeiros que lle sirvan de modelo de tranquilidade, de orde 

e de axuda. Evitarase a proximidade a portas, fiestras, papeleiras e lugares de maior tránsito. 

 Mesa da alumna ou do alumno: enriba da mesa só estarán os materiais que necesite para realizar a 

tarefa, e, ao remate, deberá recollelos e gardalos. 

 Uso da axenda. 

 Mestres de apoio dentro da aula. 

 Respecto das actividades: 

- Alternaranse actividades teóricas con traballo práctico. 

- Utilizaranse estratexias para captar a atención inicial como cambios de entoación, 

xesticulación e dramatización. 

- Segmentaranse as actividades longas e limitarase o número destas. 

- Supervisarase frecuentemente a realización, para reforzar positivamente ou para 

reconducir a execución ou as distraccións. 

- Utilizaranse reforzos e apoios visuais na instrución oral. 

- Combinaranse actividades máis estimulantes con outras menos motivadoras. 

- Utilizaranse reforzos positivos para motivar (eloxios privados e públicos, levar os traballos á 

casa cunha felicitación, nota positiva na axenda, etc.). 

 Tarefas e deberes: non se sobrecargará de tarefas para a casa, e seleccionaranse aquelas que se 

consideren máis importantes. 

 Á hora de explicar, terase en conta: 

- Utilizar frases curtas e claras. 

- Manter o contacto visual e permanecer cerca. 

- Focalizar a atención nos conceptos “clave” 

- Implicala ou implicalo, promovendo a súa participación con preguntas sinxelas. 

 Para mellorar o éxito das probas escritas: 

- Utilizaranse diferentes formas e instrumentos de avaliación. 

- Procurarase que os exames escritos sexan curtos e con preguntas breves, cerradas, claras 

e con vocabulario sinxelo. 

- Deixarase máis tempo para os exames ou probas escritas, incluso dividilas en dúas 

sesións, e ser flexibles na súa duración. 

- Posibilitar que as nenas e os nenos poidan recuperar, durante a avaliación, os exames 

suspensos. 
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- Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos. 

Teranse en conta, ademais, as medidas de atención á diversidade recomendadas polo Departamento de 

Orientación e recollidas no documento que se anexa. (ANEXO 1) 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

Son complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que forman 

parte da programación(visitas,traballos de campo,conmemoracións etc). 

Algunhas actividades complementarias a realizar son: 

-Saídas didácticas. 

-Promover actividades e festividades: magosto, nadal, día da paz, entroido, letras galegas.... 

A parte das mencionadas, realizaranse todas aquelas actividades que nos sexan ofertadas e que sendo asumibles 
economicamente, se axusten á nosa programación. 
 

Son extraescolares as que figurando no PXA e aprobadas polo Consello Escolar se realizan fóra do horario escolar. 

A participación nestas últimas é voluntaria para alumnos/as e profesores/as. 

 
14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
 
Os procedementos para avaliar a programación centraranse en valorar a: 

 Adecuación da programación ao nivel de competencia curricular dos nosos alumnos/as. 

 Idoneidade das medidas de atención a diversidade adoptadas. 

 Coherencia cos documentos de centro. 

 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 

15. CONCRECIÓN DO PROXECTO LINGÜÍSTICO. 
 
A competencia lingüística é traballada dende todas as áreas curriculares.  

As actividades destinadas a fomentar e dinamizar o uso da lingua galega son determinadas polo EDLG, e estarán 

encamiñadas a: 

- Potenciar o uso da lingua galega nas actividades da vida escolar. 
- Lograr unha valoración positiva do uso da lingua galega. 
- Mellorar a competencia lingüística en lingua galega . 
 
Ademais de potenciar, fomentar e espertar: 

- Actitudes positivas cara a lingua galega por parte do alumnado. 
- O interese e gusto pola lectura en lingua galega. 
- O coñecemento da nosa cultura e tradicións galegas por medio de actividades programadas a través do ciclo 

anual. 
- As actividades a desenvolver na semana cultural das Letras Galegas. 
 
E todas aquelas actividades recollidas no  Proxecto de Fomento de Uso do Galego. 
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16. CONCRECIÓN DO PROXECTO DE EDUCACIÓN DIXITAL 
 
As tecnoloxías da información e da comunicación serán traballadas en todas as áreas tal e como se recollen nos 

estándares de aprendizaxe e especificamente unha sesión semanal na que o alumnado de 4º acudirá á aula de 

informática do colexio. 

- Usa as TIC na procura de información. 
- Emprega procesadores de textos de maneira autónoma. 
- Utiliza correctores de textos. 
- Utiliza as TIC para realizar presentacións. 
- Utiliza as TIC para localizar e seleccionar a información nun texto. 
- Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 
- Usa con eficacia Internet e as TIC para escribir, presentar os textos, buscar información e crear táboas e 
gráficas. 

 
17. INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 
 
O horario de atención de titoría ás familias é os mércores de 9:00 a 9:25 horas. 
Antes de iniciar as clases co alumnado, tivo lugar unha reunión xeral coas familias e posteriormente levaranse a 
cabp entrevistas individuais, que serán personalizadas e adaptadas ás necesidades de cada un/ha dos/as 
alumnos/as. A comunicación coas familias farase a través da aplicación Abalar, do teléfono e correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 4º DE EP 2022-23 

 

32 CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN  

 

 

 

 

ANEXOS 
PROGRAMACIÓN 4º 2022 – 2023  

 

 

 

 



 

 

33 CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN  

 

ANEXO 1: MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

 
Poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das 

dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades.  

 

MEDIDAS XERAIS QUE FAVORECEN A TODO O ALUMNADO  

 

 Procurar un ambiente estruturado e prediciblena aula, elaborando de forma consensuada as normas de 

aula e as consecuencias do seu cumprimento e incumprimento. Estas normas deben estar visibles e ser 

repasadas con frecuencia.  

 As mesas dos alumnos estarán ordenadas e enriba da mesa só estarán os materiais que necesiten para 

realizar a tarefa, e, ao remate, deberán recollelos e gardalos.  

 Utilización do reforzo positivo sempre que sexa posible. Corrixir en privado e felicitar tanto en público 

como en privado (levar os traballos á casa cunha felicitación, nota positiva na axenda, etc.). Ofrecerlle 

actividades e experiencias de éxito e reforzar os logros. Evitar sacalo ao encerado cando non esteamos 

seguros de que o vai facer ben. Mostrar os traballos ben realizados pode axudar aos alumnos a mellorar a 

súa autoestima, a súa motivación cara á tarefa e as súas expectativas.  

 Emprego de metodoloxías motivadoras que promovan a inclusión do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo, como o aprendizaxe por proxectos, aprendizaxe cooperativo, ...  

 Emprego de estratexias para captar a atención inicial: cambios de entoación, utilización de actividades 

motivadoras,.. Antes de comezar unha actividade, explícase de forma clara asegurándonos de que todo o 

alumnado a entendeu.  

 Buscar reforzos visuais ou auditivos para traballar os contidos das diferentes materias e dar información 

verbal e visual simultaneamente. Introducir o tema (sempre que sexa posible) por medio de imaxes, 

ídeos,… e proporcionar esquemas, mapas conceptuais, resumos con apoio visual, murais interactivos, 

documentais, utilización de enciclopedias ou dicionarios visuais, etc.).  

 Dispoñer dun espazo asignado e visible (que pode ser o encerado) para poñer a información visual do 

traballo a realizar, os exercicios de cada área, os deberes, os exames, etc. Coordinación do profesorado 

na adecuación do volume de deberes.  

 Empregar a axenda de xeito supervisado, sempre como ferramenta para comunicacións positivas e para 

anotar as tarefas e exames a realizar (deixar tempo ao final da clase para copialas). Para outras 

comunicacións utilizaremos medios non visuais para o neno.  

 Evitar que o alumno teña máis dunha proba por día e dar as datas dos exames cunha semana de 

antelación como mínimo, asegurándose de que o alumno/a o anoto una axenda.  

 Empregar diversas técnicas e instrumentos de avaliación: potenciar as respostas/probas orais, tipo test, 

as actividades do caderno, traballos alternativos, ferramentas como Plickers, etc como ferramentas de 

avaliación. Tratase de comprobar que acada un obxectivo de varias maneiras, non so co exame.  

 

Unha vez que se detectan dificultades e cando o progreso do alumno non sexa o axeitado, as medidas ordinarias 

que se porán en marcha, son as que seguen:  
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ADAPTACIÓN METODOLÓXICA PARA ALUMNANO CON T DAH, DISLEXIA, TEA,…  

 Situación na aula preto das fontes de información (profesorado ou encerado) e de compañeiros/as que 

lle sirvan de modelo e de axuda e lonxe dos posibles elementos distractores (portas, zonas de paso para 

papeleira, ventás,…). e fose preciso crearase un espazo libre de distraccións para realizar as tarefas. 

 Elaboración dun horario visual, asociando cada materia cunha imaxe ou cor e confección dun horario da 

tarde.  

 Adaptación do tempo e cantidade de tarefas. Seguiremos o principio “calidade” mellor que “cantidade”. 

non se sobrecargará de tarefas para a casa, e seleccionaranse ben aquelas que se consideren máis 

importantes. Permitir facer os exercicios do libro sen ter que copiar os enunciados, indicando só o nº e 

páxina. Permitir realizar algún exercicio de forma oral que na casa debe ser supervisado e asinado por 

algún adulto.  

 Simplificar as instrucións orais e escritas subliñando ou destacando as partes máis importantes do texto, 

ou resumíndoas nunha frase máis sinxela. Fraccionar os textos en partes máis pequenas ou eliminar 

partes do mesmo cando proporciona información redundante.  

 Ter algún compañeiro que lle serva de guía e que lle axude a copiar as tarefas da casa, a organizar algún 

traballo, a recordarlle algunha instrución..... Estes amigos teñen que ir rotando para non sobrecargar a 

ninguén.  

 Manter entrevistas regulares e frecuentes entre profesorado e familia para intercambiar información 

sobre progresos, dificultades atopadas e proporcionar pautas de actuación.  

 Proporcionarlle a máxima atención individualizada posible e animalo a preguntar cando teña algunha 

dúbida.  

 Reforzar as áreas e/ou habilidades nas cales o alumno se sinta cómodo e potencialas ao máximo.  

 Buscar un deporte ou unha actividade extraescolar na que destaque ou non teña dificultades.  

 Flexibilidade no nivel de esixencia, xa que alternan días bos con días malos.  

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación: para dar resposta ao 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.  

- Cambiar o formato da proba escrita : enunciados curtos, con preguntas breves e vocabulario 

sinxelo, destacando palabras claves dos enunciados, actividades de relacionar con apoio visual, 

poñer un exemplo, presentar unha única cuestión ou tarefa por pregunta,...  

- Asegurar a comprensión das preguntas, pódeselle ler as preguntas do exame para axilizar a 

resposta.  

- Proporcionar tempo adicional nas probas de avaliación escritas e/ou reducir o número de 

preguntas a contestar. Se pode entregar o exame segmentado en partes (non dar todo xunto). 

Tamén se poderá realizar en dúas sesións.  

- Cando o alumno/a entregue o exame, supervisar a execución e darlle oportunidade de revisar, 

completar ou modificar respostas erróneas ou incompletas (pode ser de xeito oral).  

- Posibilitar que os nenos que o desexen poidan recuperar o exames suspensos.  

 

Intervención específica para o alumnado con TDAH:  

 Permitir momentos de descanso e movemento dándolle tarefas como borrar o encerado, facer algún 

recado, repartir material, ordenar, facer fotocopias,... 
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 Proporcionarlle axudas na xestión do tempo: reloxos, proxectar conta atrás no encerado dixital,  

 Retirada de atención diante de condutas inadecuadas e reforzar condutas alternativas. 

 Supervisión frecuente da realización das actividades, para reforzar positivamente ou para reconducir a 

execución ou as distraccións.  

 Á hora de explicar, manter o contacto visual e permanecer cerca, focalizar a atención nos conceptos 

“clave”, e implicala ou implicalo, promovendo a súa participación con preguntas sinxelas.  

 Adestramento en autinstruccións.  

 Destacar aspectos positivos como a creatividade e a imaxinación e darlle a coñecer persoas co trastorno 

que lograron grandes éxitos na vida.  

 Empregar diversas estratexias de control de conduta dentro da aula, por exemplo, un sistema de VIDAS 

con palillos, gomets, ou calquera outro sistema que se van quitando a medida que incumpre as normas. 

Como xa se lle ten explicado o sistema, cando se lle vaia a quitar unha vida non se lle rifa nin se lle di 

nada. Hai que ter claro a consecuencia de perder todas as vidas. Pode ser perda de privilexios, ter que saír 

da aula.  

 Facer contratos de traballo. Redactados en primeira persoa.  

 Empregar un sistema de POSSITS que se van pegando na mesa co nº e páx. de exercicios de cada materia, 

que se van tachando a medida que os vai facendo. Tacha os que vai facendo e os que quedan poden pasar 

para a axenda.  

 

Intervención específica para o alumnado con DISLEXIA:  

 Utilizar tamaño de fonte grande (de 18 a 24 puntos). Utilizar tipografías de pau seco como Arial, Helvética 

e Verdana. Non utilizar cursiva. Utilizar unha separación entre caracteres superior á media.  

1. Comprobar sempre que entendeu o material escrito co que debe traballar. Utilizar o ensino titorizado: o 

profesor pode xuntar a alumnos de diversos niveis para repasar as actividades, para preparar un exame, ler en voz 

alta un a outro, escribir historias, etc.  

2. Adaptar os libros de lectura e os textos que se lle ofrecen ao nivel lector do alumno.  

3. Evitar que lea en público se non o desexa. Se é necesario, procurar darlle con antelación o texto para que o 

poida traer preparado da casa.  

4. Valorar os progresos de acordo co seu esforzo, non co nivel do resto dos seus compañeiros de clase.  

5. Dar a coñecer o problema ao resto dos compañeiros de aula a través de vídeos de You tube como “Estrellas en 

la tierra. Explicación de la dislexia”, ou o vídeo da biografía de Tomas Edison da canle de Historia.  

6. Reducir e evitar a copia innecesaria de enunciados ou información escrita (encerado, libro de texto, etc.) así 

como preguntas ditadas.  

7. Considerando a evolución do alumno, evitar a corrección sistemática en vermello de todas as faltas de 

ortografía e avaliar os traballos, tarefas, probas ou exames en función do contido.  

8. Incluírensino explícito por pasos dentro das súas leccións (ex.: presentar un adianto da tarefa, proporcionar 

unha práctica guiada, ofrecer feedback corrector, práctica independente por parte do alumno, monitorizar a 

práctica e revisala).  
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9. Se os problemas persisten, permitir o uso de ferramentas compensatorias como programas informáticos ou 

deixarlle as táboas de multiplicar.  

10. Deseñar actividades nas que teña maior peso a linguaxe oral que a escrita.  

 
 


