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   1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O  C.E.P. Pedro Caselles Beltrán está ubicado no barrio de Mosteiro, na parroquia de 

Tomiño, onde están encravados a meirande parte dos servizos dos que dispón o 

concello. 

É unha zona rural que nos últimos anos está a absorber poboación que, procedente 

dos núcleos urbanos máis próximos, fixa aquí a súa residencia; o que repercute, non 

só nun aumento do alumnado, senón tamén nun progresivo cambio cultural, 

económico e social do mesmo. 

Na zona non existe unha actividade cultural significativa, o que fai que a escola se 

convirta nun referente importante das actividades das nenas e nenos; polo que se 

constitúe así nun punto de referencia fundamental no fomento da convivencia. 

O alumnado procede maioritariamente das localidades de Tomiño (Vilachán, Barro, O 

Seixo, Hospital, Forcadela e Estás) que constitúen núcleos de poboación máis 

pequenos e diferenciados en canto a actividades, modo de vida, relación co centro do 

concello, etc. Isto orixina unha poboación escolar diseminada, centrándose a 

convivencia dos nenos e nenas fóra da escola con aquelas/es do seu mesmo barrio 

ou parroquia. 
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CIENCIAS NATURAIS. 
 
A) CONTRIBUCIÓN DENDE AS CIENCIAS NATURAIS AO DESENVOLVEMENTO 
DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
Na área de Ciencias da Natureza incidiremos no adestramento de todas as 

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

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos utilizar 

elementos e razoamentos matemáticos para resolver problemas provenientes de 

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

cos outros. Así mesmo, incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos 

científicos e técnicos coa posibilidade real de utilizar a actividade matemática en 

contextos variados aos que se ten que enfrontar o propio alumno. 

Comunicación lingüística. 

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

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

unha das unidades didácticas. 

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

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

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

unidades que se desenvolven. 

Competencia dixital. 

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación 

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

transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. Desde esta área faise 

necesario o manexo de ferramentas dixitais para a adquisición de información e 

transformala en coñecemento. 

 

 

 

 

Conciencia e expresións culturais. 
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A través da ciencia, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o ámbito que nos 

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

diferente desde a Competencias sociais e cívica. 

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

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

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

competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 

enunciamos a continuaciónperspectiva das diferentes manifestacións culturais e a 

forma de expresión artística. 

Competencias sociais e cívicas. 

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

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

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

competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 

enunciamos a continuación. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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

científica polo que este aspecto se vincula ao desenvolvemento desta competencia. 

A necesidade de desenvolver a autonomía persoal, a xestión de grupos de traballo 

desde un liderado compartido, fai que teñamos que fomentar habilidades de 

emprendemento que alcancen os obxectivos propostos. 

Aprender a aprender. 

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

na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

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

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

o gusto por aprender. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Bloque 1. Iniciación á actividade científica. 
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1.  Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, 

facer predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de observación directa e 

indirecta a partir da consulta de fontes básicas e comunicar os resultados. 

2.  Establecer conxecturas, tanto respecto de sucesos que acontecen dunha forma 

natural como sobre os que acontecen cando se provocan, a través dun experimento 

ou dunha experiencia. 

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

4.  Traballar de forma cooperativa apreciando o coidado pola seguridade propia e dos 

seus compañeiros, coidando as ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais. 

 5.  Realizar un proxecto e presentar un informe. 

Bloque 2. O ser humano e a saúde. 

1.  Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións 

de relación do corpo humano, e establecer relacións entre eles e determinados hábitos 

de saúde. 

2.  Coñecer o funcionamento do corpo humano: células, tecidos, órganos, aparatos e 

sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións, coidados, etc. 

3.  Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo. 

Adoptar estilos de vida saudables, coñecer as repercusións para a saúde do seu modo 

de vida, tanto na escola coma fóra dela. 

Bloque 3. Os seres vivos. 

1.  Coñecer a estrutura e a fisioloxía das plantas, e as principais características da 

fotosíntese. 

2.  Coñecer as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, 

comunidades e ecosistemas. 

3.  Coñecer as características e os compoñentes dun ecosistema. 

4.  Coñecer a relación entre o ser humano e a biodiversidade, e identificar as causas 

da extinción de especies. 

5.  Relacionar determinadas prácticas do ser humano co adecuado respecto e coidado 

polo medio natural adoptando estilos de vida consecuentes, ser consciente das 

consecuencias para a vida no planeta das súas actuacións, tanto na escola coma fóra 

dela. 
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6.  Coñecer como os cambios no medio, tanto os producidos por procesos naturais 

como pola actividade humana, poden afectarlle aos seres vivos, aos compoñentes 

inertes e ao equilibrio na Terra. 

Bloque 4. Materia e enerxía. 

1.  Coñecer e aplicar algúns criterios para estudar e clasificar algúns materiais polas 

súas propiedades. 

2.  Efectuar experiencias e pequenas investigacións sobre diferentes fenómenos 

físicos e químicos da materia formulando problemas, enunciando hipóteses, 

seleccionando o material necesario, realizándoas, extraendo conclusións e 

comunicando resultados. 

3.  Coñecer a utilización humana dos recursos naturais da Terra identificando algúns 

recursos físicos empregados na vida cotiá, e a necesidade de conservar estes 

recursos, especialmente a auga. 

4.  Coñecer os efectos dalgúns tipos comúns de contaminación e como as persoas os 

podemos previr ou reducir. 

Bloque 5. A tecnoloxía. Obxectos e máquinas. 

1.  Coñecer algúns tipos de máquinas e aparatos que se utilizan na vida cotiá e a súa 

utilidade. 

2.  Planificar a construción de obxectos e aparatos cunha finalidade previa utilizando 

fontes enerxéticas, operadores e materiais apropiados, e realizala, coa habilidade 

manual adecuada, combinando o traballo individual e en equipo, e presentar o obxecto 

construído así como un informe, tendo en conta as medidas de prevención de 

accidentes. 

3.  Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito eficaz e 

responsable 

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Bloque 1. Iniciación á actividade científica. 

1.1.  Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, en fontes directas 

ou indirectas, analízaa, saca conclusións, comunica a súa experiencia reflexionando 

acerca do proceso seguido e comunicándoo oralmente e por escrito. 
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1.2.  Utiliza medios propios para a observación, como instrumentos ópticos e de 

medida; consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 

2.1.  Realiza pequenos experimentos ou experiencias, e establece conxecturas tanto 

de feitos que suceden dunha forma natural como sobre os que acontecen cando se 

provocan. 

3.1.  Utiliza, de xeito adecuado, o vocabulario correspondente a cada un dos bloques 

de contidos. 

4.1.  Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, mostra 

habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 

4.2.  Coñece e representa actividades de primeiros auxilios. 

4.3.  Coñece e respecta as normas de uso e de seguridade dos instrumentos e dos 

materiais de traballo. 

5.1.  Manifesta autonomía na planificación e na execución de accións e tarefas, ten 

iniciativa na toma de decisións. 

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

5.3.  Realiza un proxecto e presenta un informe, utilizando soporte papel e/ou dixital e 

recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet...) con diferentes 

medios, sobre as enerxías renovables e non renovables; comunica oralmente as 

experiencias realizadas, e apóiase en imaxes e breves textos escritos seguindo 

pautas. 

Bloque 2. O ser humano e a saúde. 

1.1.  Observa, identifica, describe e localiza os principais órganos implicados na 

realización da función de relación do corpo humano (órganos dos sentidos e sistema 

nervioso), establece algunhas relacións fundamentais entre eles e algúns hábitos de 

saúde. 

2.1.  Identifica e explica algunhas características do funcionamento do corpo humano: 

células, tecidos, órganos, aparatos e sistemas; localízaos e identifícaos segundo 

forma, estrutura e funcións. 

3.1.  Recoñece e explica estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado 

e o mantemento dos diferentes órganos e aparatos. 
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3.2.  Identifica e explica hábitos saudables para previr enfermidades, e mantén unha 

conduta responsable. 

3.3.  Coñece e explica algúns avances da ciencia que melloran a saúde. 

3.4.  Coñece e utiliza técnicas de primeiros auxilios e represéntaas en situacións 

simuladas. 

3.5.  Manifesta autonomía na planificación e na execución de accións e tarefas, e 

desenvolve iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as 

consecuencias das decisións tomadas. 

Bloque 3. Os seres vivos. 

1.1.  Coñece e relaciona a estrutura e a fisioloxía das plantas, describe as principais 

características da fotosíntese e recoñece a súa importancia para a vida no planeta. 

2.1.  Observa e identifica as principais relacións entre os seres vivos, e describe as 

principais características das cadeas alimentarias: poboacións, comunidades e 

ecosistemas. 

3.1.  Observa, identifica e describe as características e os compoñentes dun 

ecosistema. Ecosistemas: pradería, poza, bosque, litoral e cidade. 

4.1.  Identifica e explica a relación entre o ser humano e a biodiversidade; detecta e 

exemplifica as causas da extinción de especies. 

4.2.  Establece e explica a relación entre as actuacións do ser humano e a 

biodiversidade. 

4.3.  Propón accións argumentadas para evitar a extinción de especies. 

5.1.  Coñece as principais características da biosfera, explican e identifica diferentes 

hábitats dos seres vivos. 

5.2.  Identifica e describe algunhas das actuacións do home que modifican o medio 

natural 

6.1.  Mostra interese pola observación e o estudo rigoroso de todos os seres vivos. 

6.2.  Manifesta hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

6.3.  Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, e comunica 

de forma oral e escrita os resultados. 

Bloque 4. Materia e enerxía. 
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1.1.  Estuda e clasifica algúns materiais polas súas propiedades (dureza, solubilidade, 

estado de agregación e condutividade térmica). 

1.2.  Coñece a utilidade dalgúns avances, produtos e materiais para o progreso da 

sociedade. 

2.1.  Coñece e utiliza diferentes procedementos sinxelos para a medida da masa e do 

volume dun corpo. 

2.2.  Identifica as principais características da flotabilidade de determinados corpos 

nun medio líquido e úsaas para explicar algún fenómeno físico observable en termos 

de diferenzas de densidade. 

2.3.  Identifica e explica diferentes formas de enerxía: mecánica, luminosa, sonora, 

eléctrica, térmica e química. 

2.4.  Realiza sinxelas experiencias para predicir cambios no movemento, na forma ou 

no estado dos corpos, por efecto das forzas ou das achegas de enerxía. 

2.5.  Respecta as normas de uso, seguridade e conservación dos instrumentos e dos 

materiais de traballo. 

3.1.  Identifica os principais usos e aplicacións, en distintas actividades da sociedade 

actual, de materiais elaborados ao aplicar as novas investigacións científicas ao 

desenvolvemento tecnolóxico: papel, pinturas, fibras, plásticos, cerámicas e aliaxes. 

3.2.  Identifica e explica as diferenzas entre as fontes de enerxías renovables e as non 

renovables, e argumenta sobre as accións necesarias para o desenvolvemento 

enerxético, sostible e equitativo. 

4.1.  Identifica e explica os efectos dalgúns tipos comúns de contaminación, e expón 

algunhas das accións coas que podemos previla ou reducila. 

Bloque 5. A tecnoloxía. Obxectos e máquinas. 

1.1.  Identifica algunha das aplicacións dos obxectos e das máquinas, e a súa utilidade 

para facilitar as actividades humanas. 

1.2.  Le e expón biografías de investigadores, inventores e científicos. 

1.3.  Coñece os avances da ciencia no fogar e na vida cotiá (electrodomésticos, 

alimentos, residuos, fibras téxtiles...), na cultura e no ocio, na arte (pinturas e 

colorantes), na música, no cine e no deporte. 
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2.1.  Observa e analiza operadores para obter información da súa utilización na 

construción dun aparato. 

2.2.  Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou condición para 

resolver un problema a partir de pezas moduladas (ponte, tobogán, escaleira, etc.). 

2.3.  Utiliza os recursos proporcionados polas tecnoloxías da información para buscar 

información de xeito guiado, comunicala e colaborar na realización dun proxecto. 

3.1.  Usa de xeito autónomo o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de 

ilustracións ou notas, etc.). 

3.2.  Toma conciencia da necesidade de controlar o tempo de entretemento coas 

tecnoloxías da información e da comunicación, e do seu poder de adicción. 

3.3.  Elabora un informe como técnica para o rexistro dun plan de traballo, e comunica, 

de forma oral e escrita, as conclusións. 

C) OBXECTIVOS PARA O CURSO 

1.  Describir a función de relación no ser humano e coñecer os procesos implicados 

nela e a anatomía e as funcións das estruturas dos órganos dos sentidos. 

2.  Identificar e coñecer o funcionamento dos principais aparatos, órganos e sistemas 

do corpo humano para realizar a función de relación. 

3.  Valorar e adaptar estilos de vida saudables. 

      4.  Coñecer algunhas enfermidades como forma de preservar e coidar a saúde. 

      5.  Identificar, describir e clasificar os principais grupos de plantas. 

6.  Recoñecer os diferentes niveis de organización dos seres vivos. 

7.  Identificar os compoñentes dun ecosistema e analizar as relacións entre os seres 

vivos que forman parte del. 

8.  Coñecer os factores que contribúen á deterioración dos ecosistemas e valorar as 

iniciativas que favorecen o seu mantemento. 

9.  Identificar os principais elementos do seu ámbito natural e analizar as súas 

características máis relevantes. 

10.  Valorar a entrega daquelas persoas que se dedican, de forma altruísta, ao coidado 

e á mellora do patrimonio natural. 

11.  Adoptar actitudes que contribúan activamente á conservación e á mellora do medio 

e do patrimonio natural. 
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12.  Diferenciar as propiedades, os estados e os cambios da materia. 

13.  Identificar as manifestacións da enerxía, as súas orixes e transformacións, cunha 

especial atención á enerxía eléctrica. 

14.  Diferenciar os tipos de máquinas e os operadores que as forman. Relacionar as 

forzas, as máquinas e as súas aplicacións. 

15.  Analizar e enumerar as propiedades dos materiais, substancias e obxectos que 

se van empregar. 

16.  Desenvolver actitudes de respecto das normas de coidado, hixiene e seguridade 

na realización dos traballos e na manipulación das substancias e dos aparatos. 

17.  Construír esquemas, mapas de conceptos, fichas e outros instrumentos que 

permitan organizar a información. 

18.  Practicar as calidades básicas do pensamento científico: obxectividade, reflexión, 

planificación, rigor, causalidade, etc. 

19.  Desenvolver actitudes de valoración positiva dos traballos ben planificados, 

executados e avaliados, propios e alleos. 

20.  Participar en actividades de grupo adoptando un comportamento construtivo e de 

respecto polos demais compañeiros e interiorizar as normas de funcionamento 

democrático no grupo escolar. 

 

D) CONTIDOS. 

‹‹As Ciencias da Natureza axúdannos a coñecer o mundo en que vivimos, a 

comprender o noso medio e as achegas dos avances científicos e tecnolóxicos á nosa 

vida diaria. A través das ciencias da natureza achegámonos ao traballo científico e á 

súa contribución ao desenvolvemento, polo que é necesario proporcionar a todos os 

alumnos e alumnas as bases dunha formación científica que os axude a desenvolver 

as competencias necesarias para desenvolverse nunha realidade cambiante cada vez 

máis científica e tecnolóxica. 

O desenvolvemento da ciencia e da actividade científica é unha das claves esenciais 

para entender a evolución da humanidade. Na actualidade, a ciencia é un instrumento 

indispensable para comprender o mundo que nos rodea e os seus cambios, así como 

para desenvolver actitudes responsables sobre aspectos relacionados cos seres vivos, 
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os recursos e o medio natural. Por todo iso, os coñecementos científicos intégranse 

no currículo básico da Educación Primaria e deben formar parte da educación de todos 

os alumnos e alumnas. 

A través da área de Ciencias da Natureza os alumnos e as alumnas inícianse no 

desenvolvemento das principais estratexias da metodoloxía científica, tales como a 

capacidade de formular preguntas, identificar o problema, formular hipóteses, 

planificar e realizar actividades, observar, recoller e organizar a información relevante, 

sistematizar e analizar os resultados, sacar conclusións e comunicalas, traballando de 

forma cooperativa e facendo uso de forma adecuada dos materiais e ferramentas››. 

Os bloques de contido que articulan a área son os seguintes: 

• Bloque 1: Iniciación á actividade científica. 

• Bloque 2: O ser humano e a saúde. 

• Bloque 3: Os seres vivos. 

• Bloque 4: Materia e enerxía. 

• Bloque 5: A tecnoloxía, obxectos e máquinas. 

 

E)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

1. Utilizar o vocabulario da área na descrición de textos escritos de carácter 

científico, xeográfico e histórico significativos. 

2. Practicar hábitos de saúde relacionados coa nutrición e hixiene dos aparatos 

implicados nela, a alimentación e o coidado do corpo, desenvolvendo unha actitude 

crítica ante os factores e prácticas sociais que entorpecen un desenvolvemento 

saudable. 

3. Desenvolver valores de autoestima e respecto das diferenzas físicas dos seres 

humanos, así como de prevención das enfermidades. 

4. Analizar as repercusións que para a saúde ten o modo de vida, aplicando 

coidados de hixiene e de saúde relacionados cos aparatos locomotor, dixestivo, 

respiratorio, circulatorio, excretor e reprodutor. 

5. Utilizar diferentes fontes de información (enciclopedias) e as Tecnoloxías da 

Información e das Comunicacións para a construción de contidos relacionados coa 
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área. 

6. Analizar aspectos relacionados coa utilización humana dos recursos naturais da 

Terra recoñecendo a necesidade de conservalos, especialmente no caso da auga. 

7. Caracterizar as principais paisaxes de Galicia e do territorio español 

recoñecendo a importancia da intervención humana na modificación ou na 

conservación das paisaxes naturais. 

8. Caracterizar o relevo e a hidrografía de Galicia e de España localizándoos en 

mapas físicos. 

9. Desenvolver hábitos de conservación e respecto cara aos elementos que 

configuran a paisaxe e o medio físico de Galicia e de España. 

10. Analizar os cambios de todo tipo que as comunicacións e os transportes 

provocaron nas actividades persoais, económicas e sociais. 

11. Analizar os principais órganos de goberno e as funcións do Municipio, 

das Comunidades Autónomas, do Estado Español e da Unión Europea, 

valorando a importancia da calidade da xestión dos servizos públicos para a 

vida das persoas. 

12. Interpretar en diferentes representacións (mapas, planos, fotografías 

aéreas e outros medios tecnolóxicos) elementos relevantes de xeografía física 

e política de Galicia, de España, de Europa e do mundo. 

13. Caracterizar as formas de vida galega e española de determinadas épocas 

pasadas (prehistoria, clásica, medieval, dos descubrimentos, do desenvolvemento 

industrial e século xx). 

14. Planificar e realizar en grupo, sinxelas e pequenas investigacións sobre 

diferentes fenómenos físicos e químicos da materia elixindo a ferramenta máis 

adecuada para comunicar os resultados. 

15. Realizar proxectos de construción dalgún obxecto ou aparato para coñecer as 

características e funcións dalgunhas máquinas, recoñecendo a importancia destas nos 

avances da nosa sociedade. 

16. Acrecentar o seu coñecemento do pobo galego afianzando a súa pertenza a 

este e valorando o enriquecemento que supón a diversidade cultural. 
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Medidas organizativas: Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de 

tempos grupais para favorecer a intervención individual. 

Medidas curriculares e  recursos a empregar 

Modelo de seguimento a utilizar con cada un deles 

Aqueles alumnas/os con dificultades relevantes: o Departamento de Orientación 

avaliará e diagnosticará a necesidade dunha adaptación curricular da que dependerá 

o maior ou menor afastamento do currículo básico. Para que a atención sexa efectiva 

a coordenación do profesorado en canto á metodoloxía, espazos e tempos é 

fundamental. 

 

Para levar adiante o plan de lectura contaremos coa Biblioteca do Centro (fondos, 

horarios, actividades); coa biblioteca de aula; coas bibliotecas familiares; coa 

Biblioteca pública e coa aula de informática. 

Co obxecto de valorar os avances, dificultades, posibles melloras farase avaliación 

continua cunha posta en común trimestralmente. 

CIENCIAS SOCIAIS. 

A) CONTRIBUCIÓN DENDE AS CIENCIAS SOCIAIS  AO DESENVOLVEMENTO 

DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Descrición do modelo competencial. 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos 

contidos desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As 

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

de aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento 

mediante metodoloxías de aula activas. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, 

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

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

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

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

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

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

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

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

traballar desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre 

nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

O desenvolvemento desta competencia na área curricular de Ciencias Sociais implica 

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

análise sistemática e de indagación científica: identificar e considerar problemas 

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

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

posible. O desenvolvemento desta competencia nesta área leva consigo utilizar nos 

ámbitos persoal e social diferentes elementos razoamentos matemáticos para dar 

unha mellor resposta aos contextos cotiáns nos que nos encontremos. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

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

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polos seres humanos no medio natural e 

as repercusións para a vida futura. 

•  Xerar criterios persoais sobre a visión social sobre a estética do corpo humano fronte 

ao coidado saudable deste. 

•  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante. 

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 

elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 

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

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

 

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

adestrar diferentes destrezas e habilidades que supoñen establecer vínculos e 

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

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

presente na capacidade efectiva de convivir e resolver conflitos. 

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

representación, de interpretación, de comprensión da realidade, de construción e 

comunicación do coñecemento favorecerá un maior desenvolvemento lingüístico no 

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

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

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

•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 

para elaborar textos escritos. 

•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

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

uso desta. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 

calquera situación. 

•  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás 

ou de materias diversas. 

 

Competencia dixital. 

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

dos recursos tecnolóxicos dispoñibles para avaliar e seleccionar novas fontes de 

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

Esta competencia axudaranos a transformar a información en coñecemento para 

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

Na área de Ciencias Sociais adestraremos os seguintes descritores: 



 

17 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

•  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

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

diaria. 

•  Aplicar criterios éticos no uso da tecnoloxías. 

 

Conciencia e expresións culturais. 

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

no coñecemento da nosa sociedade, comprender a realidade histórica e social do noso 

contorno. Esta competencia implica poñer en xogo habilidades de pensamento 

diverxente e converxente, comporta reelaborar ideas, sentimentos propios e alleos... 

para poder comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións de 

diferentes manifestacións culturais. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

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

mundial. 

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

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

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

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

Competencias sociais e cívicas. 

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

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

trazos da sociedade actual, a súa crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 
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Desenvólvese tamén en mostrar un sentimento de cidadanía global compatible coa 

identidade local. 

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

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

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

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

básicos, polo que o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a 

continuación nos pode facilitar o adestramento: 

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

•  Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de Dereito 

referendado por unha norma suprema chamada Constitución española. 

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

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

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos 

e potencialidades. 

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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

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

obxectivos, planificar e levar a cabo proxectos. Isto lévanos a adestrar actitudes 

positivas cara ao cambio e a innovación; habilidades relacionadas co liderado de 

proxectos que inclúen visión, espírito de superación, habilidades para o diálogo e 

cooperación, organización de tarefas... 

Neste caso, os descriptores a adestrar serían: 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
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•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

•  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

•  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven. 

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

•  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos. 

 

Aprender a aprender. 

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

aprende, de como se xestionan e controlan de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe. Esta competencia fai necesaria a perseveranza na aprendizaxe, 

capacidade de autoavaliarse e autorregularse sabendo administrar o esforzo, 

aprendendo dos erros dun mesmo e dos demais, incidindo en formulacións de metas 

alcanzables a curto, medio e longo prazo elevando de forma progresiva e realista os 

obxectivos de aprendizaxe. 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

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

interdependente... 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

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

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función 

dos resultados intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 

 

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Bloque 1. Contidos comúns 
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  1.  Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e indirectas). 

  2.  Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para obter información 

aprender e expresar contidos sobre Ciencias Sociais. 

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

estudo. 

  4.  Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñan a busca, 

selección e organización de textos de carácter social, xeográfico ou histórico, 

mostrando habilidade para traballar tanto individualmente como de xeito colaborador 

dentro dun equipo. 

  5.  Valorar o traballo en grupo, mostrando actitudes de cooperación e participación 

responsable, aceptando as diferenzas con respecto e tolerancia cara ás ideas e 

achegas alleas nos diálogos e debates. 

  6.  Respectar a variedade dos diferentes grupos humanos e valorar a importancia 

dunha convivencia pacífica e tolerante entre todos eles sobre a base dos valores 

democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos. 

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

resolver conflitos. 

  8.  Valorar a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos, 

fomentando os valores democráticos. 

  9.  Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor, aumentando as capacidades 

para aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións innovadoras. 

10.  Desenvolver actitudes de cooperación e de traballo en equipo, así como o hábito 

de asumir novos roles nunha sociedade en continuo cambio. 

Bloque 2. O mundo que nos rodea. 

  1.  Explicar como é e de que forma se orixinou o universo e os seus principais 

compoñentes. 

  2.  Describir as características principais do sistema solar, identificar diferentes tipos 

de astros e as súas características, situando ao planeta Terra no sistema solar. 

  3.  Explicar os movementos da Terra e as súas consecuencias, asociando as 

estacións do ano para o efecto combinado da translación da Terra arredor do Sol, da 
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inclinación do eixe de rotación e da proximidade ou distancia do Sol, e describindo a 

secuencia día-noite como efecto da rotación da Terra. 

  4.  Identificar as capas da Terra segundo a súa estrutura, xa sexa interna ou externa, 

explicando algunhas das súas características básicas. 

  5.  Explicar características da Lúa e dos movementos que realiza, identificando as 

fases lunares e as súas consecuencias. 

  6.  Explicar as distintas formas de representar a superficie terrestre. 

  7.  Describir correctamente planos e mapas sinxelos interpretando a súa escala e 

signos convencionais situando correctamente os elementos xeográficos. 

  8.  Identificar e manexar os conceptos de paralelos, meridianos e coordenadas 

xeográficas. 

  9.  Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan nel e 

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

10.  Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos climas de España e de Galicia, 

e as zonas as que afecta cada un deles identificando algunhas das súas características 

básicas. 

11.  Explicar os trazos máis destacados das temperaturas e das precipitacións dos 

climas de España e de Galicia, identificando algunha especie vexetal propia de cada 

zona climática. 

12.  Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o clima e o cambio 

climático. 

Bloque 3. Vivir en sociedade. 

  1.  Explicar a importancia que ten a constitución para o funcionamento do Estado 

español, así como os dereitos, deberes e liberdades recollidos nesta. 

  2.  Identificar a monarquía parlamentaria como forma de goberno e recoñecer a figura 

do rei, as súas funcións e a forma de sucesión da coroa en España. 

  3.  Identificar as institucións políticas máis importante de España e cales son as súas 

funcións así como os distintos dereitos e liberdades recollidos na constitución. 

  4.  Describir a organización territorial do Estado español, distinguindo a 

administración municipal, provincial ou autonómica, así como as súas atribucións 

administrativas. 



 

22 

  5.  Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español, 

respectando as diferenzas. 

  7.  Comprender os principais conceptos demográficos e a súa relación cos factores 

xeográficos, sociais, económicos ou culturais. 

  8.  Distinguir os principais trazos da poboación española e galega, explicando a súa 

evolución e a súa distribución demográfica, representándoa graficamente. 

  9.  Analizar os movementos migratorios da poboación española. 

Bloque 4. As pegadas do tempo. 

  1.  Identificar os feitos fundamentais da Historia de España e de Galicia na Idade 

Media, situándoos no espazo e o tempo. 

  2.  Describir as etapas históricas máis importantes da Idade Media na península 

ibérica. 

  3.  Explicar a influencia da civilización árabe en España especificando o seu legado 

artístico, cultural e económico. 

  4.  Explicar o proceso de reconquista relacionándoo coa estrutura social e política 

dos reinos cristiáns. 

  5.  Describir as singularidades das tres culturas: musulmá, xudía e cristiá. 

  6.  Describir o reinado dos Reis Católicos, definíndoo como unha etapa de transición 

entre a Idade Media e a Idade Moderna. 

  7.  Identificar os aspectos básicos da Historia de España e de Galicia na Idade 

Moderna localizándoos no espazo e o tempo. 

  8.  Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispana durante o século XVI, 

diferenciando os reinados de Carlos I e de Felipe II. 

  9.  Enumerar as principais transformacións que se produciron en España durante a 

Idade Moderna distinguindo os diferentes ámbitos: económico, social, político e 

cultural. 

10.  Avaliar os prexuízos ocasionados pola intolerancia social e relixiosa, 

relacionándoos coa reinstauración da Inquisición, a expulsión dos xudeus e a dos 

mouriscos. 

11.  Explicar as causas da decadencia do Imperio durante o século XVII. 
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12.  Describir as grandes achegas artísticas e culturais do Século de Ouro español, 

identificando os seus representantes máis destacados nos diferentes ámbitos da 

cultura e da arte. 

13.  Describir as causas e consecuencias da Guerra de Sucesión e o Tratado de 

Utrecht. 

14.  Describir a máxima expresión en España do despotismo Ilustrado con Carlos III. 

15.  Analizar e comentar unha serie de obras representativas da produción de Goya 

identificando a través delas algunhas características sociais e políticas do século XVIII. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1. Contidos comúns. 

  1.1.  Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona acerca do proceso seguido e comunícao oralmente e por 

escrito. 

  2.1.  Utiliza a Tecnoloxías da Información e a Comunicación (Internet, blogs, redes 

sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

  2.2.  Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 

esquemas, resumos e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

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

claro e limpo. 

  3.2.  Utiliza con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa 

terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

  3.3.  Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, 

que manifesten a comprensión de textos orais e/ou escritos. 

  4.1.  Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a 

busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico. 

  5.1.  Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e 

mostra habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 

  5.2.  Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, 

construtivo e solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático. 
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  6.1.  Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes 

grupos humanos sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos 

universalmente compartidos. 

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

resolver conflitos. 

  7.2.  Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas 

distintas sociedades e ámbitos (escola, familia, barrio etc.). 

  8.1.  Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos, e 

fomenta os valores democráticos. 

  9.1.  Mostra actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan 

activo ante as circunstancias que o rodean. 

  9.2.  Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

10.1.  Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas 

alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas. 

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

responsabilidades. 

 

 

 

Bloque 2. O mundo que nos rodea. 

  1.1.  Describe como é e de que forma se orixinou o universo, explica os seus 

principais compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e 

cometa. 

  2.1.  Describe as características, compoñentes e movementos do sistema solar, 

localizando o Sol no centro deste e os planetas segundo a súa proximidade. 

  2.2.  Describe a localización da Terra no sistema solar. 

  2.3.  Explica a forma e algunhas características da Terra vista desde o espazo. 

  3.1.  Define o movemento de translación terrestre, o eixe de xiro e os polos 

xeográficos e asocia as estacións do ano ao seu efecto combinado. 



 

25 

  3.2.  Identifica as estacións, fixa a súa duración, e describe a luz solar nelas e os 

seus efectos sobre os seres vivos. 

  3.3.  Explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre e como unidades 

para medir o tempo. 

  4.1.  Identifica, nomea e describe as capas da Terra, e algunhas das súas 

características. 

  5.1.  Define a translación da Lúa e identifica e nomea as fases lunares. 

  5.2.  Explica, de forma sinxela, a formación das mareas como consecuencia da 

influencia da Lúa sobre a Terra. 

  5.3.  Describe a que se deben a formación das eclipses e nomea distintos tipos. 

  6.1.  Explica as distintas formas de representación da Terra: planos, mapas, 

planisferios e globos terráqueos. 

  6.2.  Describe características do globo terráqueo e do planisferio. 

  7.1.  Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas. 

  7.2.  Define que é a escala nun mapa e distingue entre escala gráfica e escala 

numérica. 

  7.3.  Interpreta e localiza en mapas, utilizando diferentes escalas, un lugar ou un 

conxunto xeográfico. 

  7.4.  Utiliza e interpreta os signos convencionais máis usuais dos mapas explicando 

o significado dos distintos elementos que poden aparecer nel. 

  8.1.  Explica e manexa os conceptos de paralelos e meridianos. 

  8.2.  Localiza diferentes puntos da Terra empregando os paralelos e meridianos e as 

coordenadas xeográficas. 

  9.1.  Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que determinan 

o clima da súa zona. 

10.1.  Explica que é unha zona climática, nomea as tres zonas climáticas do planeta e 

describe as súas características principais. 

10.2.  Explica por que as plantas teñen características especiais segundo a zona 

climática na que crecen. 

10.3.  Describe e sinala nun mapa os tipos de climas de España e de galicia, e as 

zonas as que afecta cada un. 
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10.4.  Interpreta e analiza climogramas de distintos territorios de España e relaciónaos 

co clima ao que pertencen. 

11.1.  Indica que temperaturas e que precipitacións son características de cada tipo de 

clima en España e en Galicia. 

11.2.  Identifica algunha especie vexetal propia de cada zona climática de España. 

12.1.  Observa e describe os efectos do cambio climático e as accións necesarias para 

combatelo. 

Bloque 3. Vivir en sociedade. 

  1.1.  Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes 

establecidos na constitución. 

  1.2.  Explica a importancia que a constitución ten para o funcionamento do Estado 

español. 

  2.1.  Recoñece a figura do rei e as súas funcións como xefe do Estado e explica como 

é a sucesión do rei nunha monarquía parlamentaria. 

  3.1.  Identifica e comprende a división de poderes do Estado e cales son as funcións 

recollidas na constitución para cada un deles. 

  3.2.  Explica as funcións do Goberno e a súa composición e recoñece a importancia 

da súa toma de decisións en asuntos que afectan todo o Estado. 

  3.3.  Identifica as principais institucións do Estado español e describe as súas 

funcións e a súa organización. 

  3.4.  Describe a bandeira e o escudo de España e de Galicia. 

  4.1.  Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de 

goberno e localiza en mapas políticos as cidades autónomas e as distintas 

comunidades autónomas que forman España, así como as súas provincias. 

  4.2.  Identifica os distintos tipos de eleccións como unha forma de participar no 

funcionamento do municipio, da comunidade autónoma, da cidade autónoma e de 

España. 

  5.1.  Valora, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, 

política e lingüística nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural. 

  5.2.  Identifica as tradicións e costumes de Galicia, as súas características, as súas 

orixes e o seu significado. 
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  6.1.  Define demografía, comprende os principais conceptos demográficos e 

calcúlaos a partir dos datos de poboación. 

  6.2.  Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da 

poboación. 

  7.1.  Describe os principais trazos da poboación española. 

  7.2.  Describe os principais trazos da poboación galega. 

  7.3.  Explica o proceso da evolución da poboación en España e en Galicia e describe 

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

  7.4.  Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española e 

galega. 

  7.5.  Sitúa nun mapa os maiores núcleos de poboación en España e as zonas máis 

densamente poboadas. 

  7.6.  Realiza gráficos comparativos con datos de poboación de España e Galicia e 

describe cales son os factores demográficos do crecemento da poboación. 

  8.1.  Recoñece a importancia das migracións no mundo e no noso contorno. 

  8.2.  Explica o éxodo rural, a emigración a Europa e a chegada de emigrantes ao 

noso país. 

 8.3.  Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: 

superpoboación, envellecemento, inmigración, etc. 

Bloque 4. As pegadas do tempo. 

  1.1.  Localiza no espazo e o tempo os feitos fundamentais da Historia de España e 

de Galicia na Idade Media. 

  2.1.  Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes da Idade Media 

na península ibérica: reino visigodo, al-Ándalus e os reinos cristiáns. 

  2.2.  Representa nunha liña do tempo os principais feitos históricos relativos a al-

Ándalus. 

  2.3.  Localiza nunha liña do tempo os principais feitos históricos relativos aos reinos 

cristiáns. 

  3.1.  Describe o legado artístico, cultural, e económico do al-Ándalus. 

  4.1.  Explica o proceso da reconquista e repoboación dos reinos cristiáns. 

  4.2.  Describe a importancia do Camiño de Santiago. 
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  4.3.  Explica como estaba estruturada a sociedade na Idade Media e a súa relación 

coa propiedade da terra como símbolo de poder. 

  5.1.  Explica a importancia da convivencia das tres culturas como un elemento 

enriquecedor para a cultura hispana. 

  5.2.  Identifica a Escola de Tradutores de Toledo como lugar de encontro de sabios e 

intelectuais das tres culturas e explica por que foi tan importante. 

  6.1.  Describe os feitos máis destacados do reinado dos Reis Católicos. 

  6.2.  Sitúa nunha liña de tempo os feitos máis relevantes do reinado dos Reis 

Católicos. 

  7.1.  Explica as causas que motivaron as grandes expedicións marítimas. 

  7.2.  Localiza nunha liña de tempo os monarcas da dinastía da Austria que reinou en 

España durante os séculos XVI e XVII. 

  8.1.  Explica os feitos máis importantes dos reinados de Carlos I e Felipe II. 

  8.2.  Identifica os territorios que abranguía a monarquía hispánica durante o reinado 

de Carlos I e durante o reinado de Felipe II. 

  8.3.  Localiza nun mapa os territorios europeos que comprendía o imperio hispánico 

en tempos de Carlos I. 

  9.1.  Enumera as principais transformacións sociais, económicas, políticas e culturais 

que se produciron na Idade Moderna. 

  9.2.  Describe a estrutura social dos territorios peninsulares nos séculos XVI e XVII. 

10.1.  Avalía os prexuízos ocasionados pola intolerancia social e relixiosa dos Reis 

Católicos e os Austrias. 

11.1.  Describe os acontecementos que marcaron o declive do imperio español cos 

Austrias menores. 

12.1.  Explica as características principais do Século de Ouro. 

12.2.  Recoñece os personaxes clave do século de Oro e as súas achegas culturais e 

artísticas. 

12.3.  Describe as achegas das principais figuras do barroco español: Velázquez, 

Murillo, etc. 

13.1.  Recoñece os bandos contendentes na Guerra de Sucesión e analiza as 

consecuencias do Tratado de Utrecht. 
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14.1.  Describe as características xerais do reinado de Carlos III, do Despotismo 

Ilustrado e o seu significado. 

15.1.  Identifica algunhas características sociais e políticas do século XVIII a través do 

estudo e a análise dalgunhas das obras máis representativas da produción de Goya. 

C) OBXECTIVOS PARA O CURSO 

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

as TIC. 

  2.  Participar en actividades de grupo de modo construtivo, responsable e solidario, 

respectando os principios básicos establecidos. 

  3.  Adoptar unha actitude de respecto e valoración das achegas propias e dos demais, 

en función dos obxectivos comúns. 

  4.  Promover situacións de encontro, comunicación, coñecemento e comprensión cos 

demais, como base da empatía, a simpatía, o respecto mutuo e a solidariedade. 

  5.  Coñecer a orixe do universo e os seus compoñentes. 

  6.  Definir características do sistema solar e identificar tipos de astros e algunhas das 

súas características. 

  7.  Descubrir os movementos da Terra e as súas consecuencias. 

  8.  Nomear as capas da Terra segundo a súa estrutura e algunhas das súas 

características. 

  9.  Descubrir características da Lúa e os movementos que realiza. Nomear as fases 

lunares e as súas características. 

10.  Coñecer as diferentes formas de representar a superficie terrestre. 

11.  Iniciarse na interpretación de escalas e signos convencionais en planos e mapas 

sinxelos. 

12.  Coñecer os conceptos de paralelos, meridianos e coordenadas gráficas. 

13.  Identificar as zonas climáticas do mundo e os tipos de climas en España e Galicia 

identificando algunhas das súas características básicas. 

14.  Coñecer os factores que causan o cambio climático. 

15.  Coñecer a constitución española como eixe do Estado español. 

16.  Coñecer a monarquía parlamentaria e as funcións do rei así como a forma de 

sucesión da coroa en España. 
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17.  Coñecer as Institucións políticas máis importantes de España e as súas funcións. 

18.  Recoñecer a organización territorial do Estado español distinguindo as distintas 

administracións: municipal, provincial e autonómica. 

19.  Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español. 

20.  Identificar os trazos característicos da poboación española e galega. 

21.  Coñecer os movementos migratorios da poboación. 

22.  Coñecer os feitos fundamentais da Historia de España e de Galicia en diferentes 

espazos e tempos: Idade Media e Idade Moderna. 

23.  Coñecer a influencia da civilización árabe en España. 

24.  Describir o reinado dos Reis Católicos. 

25.  Recoñecer as tres culturas: musulmá, xudía e cristiá. 

26.  Coñecer as achegas artísticas e culturais do Século de Ouro español. 

27.  Explicar causas e consecuencias da Guerra de Sucesión e do Tratado de Utrecht. 

28.  Definir o despotismo Ilustrado de Carlos III. 

29. Coñecer algunhas obras representativas de Goya identificando características 

sociais e políticas do século XVIII. 

D) CONTIDOS 

‹‹Nas Ciencias Sociais intégranse diversas disciplinas que estudan as persoas como 

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

económicos e históricos. 

O obxecto das Ciencias Sociais nesta etapa é aprender a vivir en sociedade, 

coñecendo os mecanismos fundamentais da democracia e respectando as regras da 

vida colectiva››. 

Os bloques nos que se distribúen os contidos da área son os seguintes: 

• Bloque 1: Contidos comúns. 

• Bloque 2: mundo en que vivimos. 

• Bloque 3: Vivir en sociedade. 

• Bloque 4: As pegadas do tempo. 

 

E)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
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1. Utilizar o vocabulario da área na descrición de textos escritos de carácter 

científico, xeográfico e histórico significativos. 

2. Practicar hábitos de saúde relacionados coa nutrición e hixiene dos aparatos 

implicados nela, a alimentación e o coidado do corpo, desenvolvendo unha actitude 

crítica ante os factores e prácticas sociais que entorpecen un desenvolvemento 

saudable. 

3. Desenvolver valores de autoestima e respecto das diferenzas físicas dos seres 

humanos, así como de prevención das enfermidades. 

4. Analizar as repercusións que para a saúde ten o modo de vida, aplicando 

coidados de hixiene e de saúde relacionados cos aparatos locomotor, dixestivo, 

respiratorio, circulatorio, excretor e reprodutor. 

5. Utilizar diferentes fontes de información (enciclopedias) e as Tecnoloxías da 

Información e das Comunicacións para a construción de contidos relacionados coa 

área. 

6. Analizar aspectos relacionados coa utilización humana dos recursos naturais da 

Terra recoñecendo a necesidade de conservalos, especialmente no caso da auga. 

7. Caracterizar as principais paisaxes de Galicia e do territorio español 

recoñecendo a importancia da intervención humana na modificación ou na 

conservación das paisaxes naturais. 

8. Caracterizar o relevo e a hidrografía de Galicia e de España localizándoos en 

mapas físicos. 

9. Desenvolver hábitos de conservación e respecto cara aos elementos que 

configuran a paisaxe e o medio físico de Galicia e de España. 

10. Analizar os cambios de todo tipo que as comunicacións e os transportes 

provocaron nas actividades persoais, económicas e sociais. 

11. Analizar os principais órganos de goberno e as funcións do Municipio, das 

Comunidades Autónomas, do Estado Español e da Unión Europea, valorando a 

importancia da calidade da xestión dos servizos públicos para a vida das persoas. 

12. Interpretar en diferentes representacións (mapas, planos, fotografías aéreas e 

outros medios tecnolóxicos) elementos relevantes de xeografía física e política de 
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Galicia, de España, de Europa e do mundo. 

13. Caracterizar as formas de vida galega e española de determinadas épocas 

pasadas (prehistoria, clásica, medieval, dos descubrimentos, do desenvolvemento 

industrial e século xx). 

14. Planificar e realizar en grupo, sinxelas e pequenas investigacións sobre 

diferentes fenómenos físicos e químicos da materia elixindo a ferramenta máis 

adecuada para comunicar os resultados. 

15. Realizar proxectos de construción dalgún obxecto ou aparato para coñecer as 

características e funcións dalgunhas máquinas, recoñecendo a importancia destas nos 

avances da nosa sociedade. 

16. Acrecentar o seu coñecemento do pobo galego afianzando a súa pertenza a 

este e valorando o enriquecemento que supón a diversidade cultural. 

MATEMÁTICAS. 

A) CONTRIBUCIÓN DENDE AS MATEMÁTICAS AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

De grande interese para o desenvolvemento e concreción desa perspectiva 

integradora será o referente das competencias básicas que presenta o currículo oficial. 

Destacable resulta, en primeiro lugar, a maridaxe e a identificación plena coa 

competencia matemática. Os contidos da área oriéntanse de xeito prioritario a 

estimular esta competencia en todos e cada un dos seus aspectos, o que inclúe a 

maior parte dos coñecementos e das destrezas imprescindibles para isto. A 

contribución á competencia matemática lógrase na medida en que a aprendizaxe dos 

devanditos contidos vai dirixida precisamente á súa utilidade para enfrontarse ás 

múltiples ocasións en que os nenos empregan as matemáticas fóra da aula; isto 

implica favorecer a comprensión do seu valor na produción de informacións e 

mensaxes sobre feitos e situacións da vida cotiá e recoñecer o seu carácter 

instrumental para outros campos de coñecemento. Todo isto ha de redundar nun 

progresivo aprecio e gozo das matemáticas e as súas ferramentas, mostrando 

actitudes como a exploración de distintas alternativas, a conveniencia da precisión ou 

a perseveranza na procura de solucións, e o esforzo e interese pola súa aprendizaxe. 
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A área de Matemáticas inclúe contidos directamente relacionados co desenvolvemento 

das restantes competencias: 

• Autonomía e iniciativa persoal, pois enriquece o coñecemento do medio a 

través da estimación de medidas. Os contidos asociados á resolución de problemas 

constitúen a principal achega que desde a área se pode facer á autonomía e iniciativa 

persoal. A resolución de problemas ten, polo menos, tres vertentes complementarias 

asociadas ao desenvolvemento desta competencia: a planificación, a xestión dos 

recursos e a valoración dos resultados. 

o A planificación está asociada á comprensión en detalle da situación exposta para 

trazar un plan e buscar estratexias e, en definitiva, para tomar decisións. 

o A xestión dos recursos inclúe a optimización dos procesos de resolución. 

o A avaliación periódica do proceso e a valoración dos resultados permite facer 

fronte a outros problemas ou situacións con maiores posibilidades de éxito. 

Na medida en que o ensino das matemáticas incida nestes procesos e se formulen 

situacións abertas mellorarase a contribución da área a esta competencia. Actitudes 

asociadas coa confianza na propia capacidade para enfrontarse con éxito a situacións 

incertas están incorporadas, a través de diferentes contidos, na nosa proposta de 

desenvolvemento do currículo. 

• Coñecemento e interacción co mundo físico, dado que fomenta o 

desenvolvemento da orientación espacial e temporal para percibir e representar as 

coordenadas en que se desenvolve a súa vida e a daqueles que o rodean. A 

observación, análise e orientación no contexto de Galicia poden verse favorecidas cos 

coñecementos da área. As Matemáticas favorecen unha mellor comprensión e unha 

descrición máis axustada do medio: 

o Co desenvolvemento da visualización (concepción espacial), os nenos melloran 

a súa capacidade para facer construcións e manipular mentalmente figuras no plano 

e no espazo, o que lles será de grande utilidade no emprego de mapas, planificación 

de rutas, deseño de planos, elaboración de debuxos etc. 

o A través da medida, porque se logra un mellor coñecemento da realidade e se 

aumentan as posibilidades de interactuar con ela e de transmitir informacións cada vez 

máis precisas sobre aspectos cuantificables do medio. 
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o A destreza na utilización de representacións gráficas para interpretar a 

información achega unha ferramenta moi valiosa para coñecer e analizar mellor a 

realidade. 

▪ Tratamento da información e competencia dixital e competencia para 

aprender a aprender. as Matemáticas estimulan a procura, selección, procesamento 

e presentación de datos por medios impresos, audiovisuais e informáticos. O carácter 

instrumental dunha parte importante dos contidos da área proporciona medios de gran 

valor para o desenvolvemento destas dúas competencias. Son argumentos a prol 

desta poderosa contribución os seguintes: 

o Incidencia desde a área nos contidos relacionados coa autonomía, a 

perseveranza e o esforzo para abordar situacións de crecente complexidade, a 

sistematización, a mirada crítica e a habilidade para comunicar con eficacia os 

resultados do propio traballo. 

o Estímulo na verbalización do proceso seguido na aprendizaxe, que axuda á 

reflexión sobre o que se aprendeu, o que falta por aprender, como e para que, o que 

potencia o desenvolvemento de estratexias que facilitan o acto de aprender a 

aprender. 

o Proporciona destrezas asociadas ao uso dos números: a comparación, a 

aproximación ou as relacións entre as diferentes formas de expresalos, facilitando así 

a comprensión de informacións que incorporan cantidades ou medidas. 

o Favorece a utilización das linguaxes gráfica e estatística, esenciais para 

interpretar a información sobre a realidade. 

o Impulsa o emprego de calculadoras e de ferramentas tecnolóxicas tanto no 

cálculo coma na busca, tratamento e representación de informacións diversas, así 

como para a ampliación dos contidos matemáticos e a súa relación con outros das 

distintas áreas do currículo. 

• Competencia en comunicación lingüística. Os traballos desenvolvidos na aula 

deben favorecer a comprensión e expresión de mensaxes orais e escritas en lingua 

galega e en lingua castelá relacionadas coa formulación e resolución de situacións 

problemáticas. Débese insistir nos seguintes aspectos: 

o Incorporación do esencial da linguaxe matemática á expresión habitual e a 
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adecuada precisión no seu uso. 

o Lectura sistemática, insistindo nos aspectos comprensivos de textos que 

favorezan a resolución de problemas. 

o Incidencia nos contidos asociados á descrición verbal dos razoamentos e dos 

procesos. 

o Estímulo á escoita das explicacións dos demais, o que desenvolve a propia 

comprensión, o espírito crítico e a mellora das destrezas comunicativas. 

o Emprego adecuado da linguaxe matemática para identificar relacións e conceptos 

aprendidos e para comprender e nomear outros novos. 

o Utilización da linguaxe propia do campo científico con precisión, tanto das 

Matemáticas coma do conxunto das ciencias. 

o Desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora nas mensaxes 

transmitidas polos textos escritos utilizados na área. 

▪ Competencia artística e cultural, a área favorece a percepción e 

representación de relacións e formas xeométricas que cooperan na análise de 

producións vinculadas á arte pictórica, escultórica ou arquitectónica, en que Galicia é 

rica. As Matemáticas contribúen tamén á competencia cultural e artística desde a 

consideración do coñecemento matemático como contribución ao desenvolvemento 

cultural da humanidade. 

▪ Competencia social e cidadá. As Matemáticas han de cooperar no exercicio de 

actitudes de diálogo e colaboración no desenvolvemento das tarefas. A achega á 

competencia social e cidadá refírese, como noutras áreas, ao traballo en equipo que 

en Matemáticas adquire unha dimensión singular se se aprende a aceptar outros 

puntos de vista distintos do propio, en particular á hora de utilizar estratexias persoais 

de resolución de problemas. 

 

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 

Bloque 1.   Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas. 

▪ B1.1.  Describir e analizar situacións de cambio para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos e funcionais, 

valorando a súa utilidade para facer predicións. 
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▪ B1.2. Coñecer algunhas características do método de traballo científico en 

contextos de situacións problemáticas a resolver. 

▪ B1.3.   Desenvolver e cultivar as actitudes personais inherentes ao traballo 

matemático. 

▪ B1.4.   Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 

descoñecidas. 

▪ B1.5.  Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo para situaciones 

semellantes futuras 

Bloque 2. Números. 

▪ B2.1. Ler, escribir e ordear utilizando razonamentos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

▪ B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións 

da vida cotiá. 

▪ B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluido o cálculo mental, facendo referencia implícita ás propiedades 

das operacións, en situación de resolución de problemas. 

▪ B2.4.  Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para interpretar e 

intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

▪ B2.5. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando 

as súas propiedades, as estratexias personais e os diferentes procedementos que se 

utilizan según a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tanteo, estimación, calculadora), usando o máis axeitado. 

▪ B2.6. 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. 

▪ B2.7. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos 

coñecimentos matemáticos axeitados reflexionando sobre o proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

Bloque 3. Medidas. 
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▪ 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 razonables. 

▪ B3.2.  Operar con diferentes medidas. 

▪ B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relacións, utilizándoas 

para resolver problemas da vida diaria. 

▪ B3.4.  Coñecer o sistema sexaxesimal para realizar cálculos con medidas 

angulares. 

▪ B3.5.  Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexiòns entre a realidade e las matemáticas e valorando a utilidade 

dos coñecimentos matemáticos acomodados e reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas. 

Bloque 4. Xeometría. 

▪ B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidaed, 

simetría, xeometría, perímetro e superficie para describir ye comprender situacionó da 

vida cotiá. 

▪ B4.2. Comprender o método de calcular a área dun paralelogramo, triángulo, 

trapecio e rombo. Calcular a área de figuras planas. 

▪ B4.3.  Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas. 

▪ B4.4. Identificar, resolver problemas da vida cotiá acomodados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade 

dos coñecementos matemáticos acomodados e reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de problemas. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

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

relativos ao contorno inmediato. 

▪ B5.2Facer estimacións basadas na experiencia sobre o resultado (posible, 

imposible,  seguro, máis ou menos probable) de situacións sinxelas nlas que interveña 

o azar e comprobar  dito resultado. 
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▪ B5.3.Observar e constatar que hai sucesos imposibles, sucesos que con casi 

toda seguridade producen ou  se repiten, sendo máis ou menos probable esta 

repetición. 

▪ B5.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá acomodados ao seu nivel, 

establecer  conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos 

coñecimentos matemáticos idóneos reflexionando sobre o proceso aplicado para a 

resolución de problemas 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

▪ MTB1.1.1.Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, xeométricos e funcionais. 

▪ MTB1.2.1.Realiza estimacións sobre os resultados esperados e contrasta a súa 

validez valorando as ventaxas e os inconvintes do seu uso. 

▪ MTB1.3.1.Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias 

idóneas para cada caso. 

▪ MTB1.3.2.Inicia no plantexamento de preguntas e na busca de respostas 

apropiadas, tanto no estudio dos conceptos como na resolución de problemas 

▪ MTB1.4.1.Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas valorando 

as súas consecuencias e a súa conveniencia pola súa sencillez e utilidade. 

▪ MTB1.4.2.Se inicia na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos 

desenvolvidos,  valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras 

semellantes. 

Bloque 2. Números. 

▪ MTB2.1.1.Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á 

comprensión de datacións. 

▪ MTB2.1.2.Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números 

(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razonamentos apropiados 

e interpretando o  valor de posición de cada unha das súas cifras. 
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▪ MTB2.2.1.Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 

fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razonamentos apropiados e 

interpretando o valor da posición de cada unha das súas cifras. 

▪ MTB2.2.2.Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por 

comparación, representación na recta numérica e transformación de uns en outros. 

▪ MTB2.3.1.Reduce dous ou máis fraccións a común denominador e calcula 

fraccións equivalentes 

▪ MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis 

próxima. 

▪ MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando a  relación entre fracción e número 

decimal 

▪ MTB2.4.1.Opera cos números coñecendo la xerarquía das operacións. 

▪ MTB2.4.2.Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo 

equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na 

interpretación e resolución de problemas. 

▪ MTB2.4.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias. 

▪ MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións con denominador. Calcula o 

produto dunha fracción por un número. 

▪ MTB2.5.2. Realiza operacións con números decimais. 

▪ MTB2.6.1.Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos tipos de números, comprobación de resultados 

en contextos de resolución de problemas e en situaciones cotiás. 

▪ MTB2.6.2.Descompón de forma aditiva e de forma aditivomultiplicativa, 

números menores dun millón, atendendo ao valor de posición das súas cifras. 

▪ MTB2.6.3.Identifica múltiplos e divisores empregando las táboas de multiplicar. 

▪ MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos dun número dado 

▪ MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de calquear número menor de 100. 

▪ MTB2.6.6. Calcula o mcm e o mcd. 

▪ MTB2.6.7. Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das 

súas cifras. 

▪ MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 
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▪ MTB2.6.9. Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta. 

▪ MTB2.7.1Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 

empregando estratexias heurísticas, de razonamento (clasificación, recoñecemento 

das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxeturas, construíndo, 

argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a 

conveniencia do seu uso. 

▪ MTB2.7.2.Reflexiona sobre o procedmento 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. 

Bloque 3. Medidas. 

▪ MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; elexindo a 

unidade e os instrumentos máis acomodados para medir e expresar unha medida, 

explicando de forma oral o proceso sucesivo e la estratexia utilizada. 

▪ MTB3.1.2.Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non convencionais, elexindo a unidade máis axeitada para a 

expresión duhna medida. 

▪ MTB3.2.1.Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie 

en forma simple dando o resultado na unidade determinada de anteman. 

▪ MTB3.2.2.Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou 

masa dada en forma complexa ou viceversa 

▪ MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha misma magnitude. 

▪ MTB3.2.4.Compara superficies de figuras planas por superposición, 

descomposición e medición. 

▪ MTB3.3.1.Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e 

segundos 

▪ MTB3.4.1. Identifica o ángulo como medida dun xiro ou abertura. 

▪ MTB3.4.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionais. 

▪ MTB3.5.1.Resuelve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, de 

razonamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 

contrarios...), creando conxeturas, construíndo, argumentando… e tomando decisións, 

valorando as súas consecuencias e la conveniencia da súa utilización. 
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Bloque 4. Xeometría. 

▪ MTB4.1.1.Identifica, representa ángulos en diferentes posicións: consecutivos, 

adxacentes, opostos polo vértice… 

▪ MTB4.1.2. Traza unha figura plana simétrica doutra respecto dun eixe. 

▪ MTB4.1.3. Realiza ampliacións e reducións. 

▪ MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro do: rectángulo, cadrado e triángulo. 

▪ MTB4.2.2.Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a 

realización de cálculos sobre planos e espacios reais e para interpretar situacións da 

vida diaria 

▪ MTB4.3.1.Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e o 

círculo: centro, radio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. 

▪ MTB4.3.2.Utiliza a composición e descomposición para formar figuras planas e 

cuerpos xeométricos a partir doutras. 

▪ MTB4.4.1.Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contados 

traballados, utilizando estratexias heurísticas de razonamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxeturas, 

construíndo, argumentando, e tomando decisións, valorando as súas consecuencias 

e la conveniencia da súa utilización. 

▪ MTB4.4.2.Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as 

operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto e propoñendo outras formas de resolvelo. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

▪ MTB5.1.1. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as medidas de 

centralización: a media aritmética, a moda e o rango. 

▪ MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, 

poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas. 

▪ MTB5.2.1.Realiza análise crítico e argumentado sobre as informacións que se 

presentan mediante gráficas estatísticas. 

▪ MTB5.3.1. Identifica situacións de carácter aleatorio 
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▪ MTB5.3.2.Realiza conxeturas e estimacións sobre algúns xogos (moedas, 

dados, cartas, loterías…). 

▪ MTB5.4.1.Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da 

estatística e probabilidade,  utilizando estratexias heurísticas, de razonamento 

(clasificación recoñecimiento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando 

conxeturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa utilización. 

▪ MTB5.4.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando 

as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto e propoñendo outras formas de resolvelo. 

 

C.- OBXECTIVOS PARA O CURSO 

  1.  Comprender o enunciado dos problemas identificando a situación problemática e 

os datos necesarios para a resolución. 

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

coñecidas e comprobando as solucións. 

  3.  Reflexionar sobre os problemas propostos plantexando variacións, dudas e 

aplicacións. 

  4.  Aplicar coñecimentos e habilidades matemáticas noutros contextos e na vida 

cotiá. 

  5.  Manexar habilidades de comunicación en distintos contextos no ámbito da área. 

  6.  Recoñecer bloqueos na asignatura e desencolver estratexias persoais para 

vencelos. 

  7.  Discernir sobre o uso de ferramentas tecnolóxicas de cálculo para a mellora do 

aprendizaxe na área. 

  8.  Desenvolver estratexias e habilidades de traballo individual e en equipo. 

  9.  Identificar e escribir os números naturais do 0 ao 999 999 999. 

10.  Comprender o concepto de número natural e a súa aplicación nun contexto real. 

11.  Coñecer e aplicar algoritmos para a realización de operacións con números do 0 

ao 999 999 999 en sumas e en restas. 



 

43 

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

e magnitudes nun contexto real. 

13.  Describir, mediante conceptos sinxelos, aspectos sobre lonxitude, peso e 

capacidade. 

14.  Utilizar moedas e billetes para o pago de cantidades pequenas en contextos reais. 

15.  Distinguir e utilizar medidas de tempo de uso cotiá con corrección. 

16.  Introducir, na súa linguaxe habitual, conceptos sobre relacións espaciais básicas: 

esquerda- dereita, diante-detrás, arriba-abaixo… 

17.  Recoñecer figuras xeométricas básicas en contextos reais. 

18.  Iniciar procesos de interpretación de datos. 

D) CONTIDOS 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas. 

B1.1. Proposta de pequenas investigacións en contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais. 

B1.2. Acercamento ao método de traballo científico mediante o estudio dalgunhas das 

súas características e a súa práctica en situacións sinxelas. 

B1.3. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias do traballo científico. 

B1.4. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para obter 

información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas e presentar resultados. 

Bloque 2. Números. 

B2.1.   Números enteros, decimais e fraccións. 

B2.2.   A numeración romana. 

B2.3. Orden 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 de posición das cifras. 

B2.7.  O número decimal: décimas, centésimas e milésimas. 

B2.8.  Fraccións propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica. 

B2.9.  Os números decimais: valor de posición. 
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B2.10. Ordenación de conxuntos de números de distinto tipo. 

B2.11. Concepto de fracción como relación entre as partes e o todo. 

B2.12. Redondeo de números decimais á décima, centésima ou milésima máis 

próxima. 

B2.13. Redondeo de números naturais ás decenas, centenas e millares 

B2.14. Fraccións equivalentes, redución de dous ou máis fraccións a común 

denominador. 

B2.15. Relación entre fracción e número decimal, aplicación á ordenación de fraccións. 

B2.16. Estimación de resultados. 

B2.17. Comprobación de resultados mediante estratexias aritméticas. 

B2.18. Propiedades das operacións e relacións entre elas utilizando números naturais. 

B2.19. Operacións con números naturais: suma, resta, multiplicación e división. 

B2.20. Identificación e uso dos términos propios da división. 

B2.21. Propiedades das operacións e relacións entre elas utilizando números naturais. 

B2.22. Operacións con fraccións. 

B2.23. Operacións con números decimais. 

B2.24. Utilización dos algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división. 

B2.25. Automatización de algoritmos. 

B2.26. Descomposición de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa. 

B2.27. Descomposición de números naturais atendendo ao valor da posición das súas 

cifras. 

B2.28. Construción de series ascendentes e descendentes. 

B2.29. Obtención dos primeros múltiplos dun número dado. 

B2.30. Obtención de todos os divisores de calquera número menor 100. 

B2.31. Descomposición de números decimais atendendo ao valor de posición das súas 

cifras. 

B2.32. Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental. 

B2.33. Utilización da calculadora. 

B2.34. Resolución de problemas da vida cotiá. 

Bloque 3. Medidas. 

B3.1.   Elección da unidade máis idónea para a expresión dunha medida. 
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B3.2.   Realización de medicións. 

B3.3. Estimación de lonxitudes, capacidades, masas e superficies de obxectos e 

espacios coñecidos; elección da unidade e dos instrumentos máis acomodados para 

medir e expresar unha medida. 

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

B3.5.   Desarrollo de estratexias para medir figuras de manera exacta y aproximada. 

B3.6. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, 

descomposición e medición. 

B3.7.   Sumar e restar medidas de lonxitude, capacidad, masa, superficie e volumen. 

B3.8.   Unidades de medida do tempo e a súa relación. 

B3.9.   Equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos. 

B3.10. Lectura en reloxes analóxicos e dixitais. 

B3.11. Cálculos con medidas temporais. 

B3.12. O sistema sexagesimal. 

B3.13. O ángulo como unidade de medida dun ángulo. Medida de ángulos. 

B3.14. Resolución de problemas de medida. 

Bloque 4. Xeometría. 

B4.1.   Posicións relativas de rectas e circunferencias. 

B4.2. Ángulos en distintas posicións: consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice... 

B4.3. Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posicións e movementos. 

B4.4.   A representación elemental do espazo, escalas e gráficas sinxelas. 

B4.5.   Formas planas e espaciais: figuras planas: elementos, relación e clasificación. 

B4.6.   Clasificación de triángulos atendendo aos seus lados e ángulos. 

B4.7.  Clasificación de cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados. 

Clasificación dos paralelepípedos. 

B4.8.   Concavidade, convexidade e sector circular. 

B4.9.  A circunferencia e o círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, corda, 

arco, tanxente e sector circular. 

B4.10.  Resolución de problemas de xeometría relacionados coa vida cotiá. 

Bloque 5. Estatística e probabilidad 

B5.1.   Construción de táboas de frecuencias absolutas e relativas. 
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B5.2.   Iniciación intuitiva ás medidas de centralización: o promedio aritmética, a moda 

e o rango. 

B5.3.  Realización e interpretación de gráficas sinxelas: diagramas de barras, 

poligonais e sectoriais.   

B5.4.   Análise crítico das informacións que se presentan mediante gráficas 

estatísticas. 

B5.5.   Carácter aleatorio dalgunhas experiencias. 

B5.6.   Iniciación intuitiva ao cálculo da probabilidade dun suceso 

E) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

1. Desenvolver estratexias persoais de cálculo mental de (+//x/:) e utilizalas na 

resolución de problemas (Obx. 9). 

2. Identificar situacións problemáticas no seu medio habitual que necesiten para ser 

resoltas a utilización de (+//x/:) de números naturais, fraccións e números decimais; 

resolvelos utilizando os algoritmos correspondentes e realizando unha estimación 

previa do resultado (Obxs. 4, 5, 6, 8, 9). 

3. Resolvelos algoritmos (+//x/:) de números naturais, enteiros, fraccións e números 

decimais (Obxs. 4, 5, 6, 8, 9). 

4. Realizar medicións de diferentes magnitudes realizando estimacións, utilizando os 

instrumentos de medida máis adecuados e expresando os resultados nas unidades 

pertinentes (Obxs. 2, 4, 10). 

5. Interpretar e transmitir información relativa á situación dun corpo no espacio 

mediante coordenadas cartesianas e diferentes representacións xeométricas 

(esbozos, planos, maquetas e mapas) (Obx. 3). 

6. Clasificar figuras planas e corpos xeométricos partindo da análise dos elementos 

que as compoñen (Obx. 2). 

7. Utilizar diferentes técnicas para rexistrar sucesos da vida cotiá e representalos 

graficamente (Obx. 7). 

8. Interpretar información sobre sucesos expresada a través de diferentes tipos de 

gráficos (barras, pictogramas, sectores, etc.) (Obxs. 1, 7). 
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9. Utilizalos coñecementos estatísticos adquiridos (frecuencia, moda e media) para 

interpretar criticamente e elaborar informacións relativas a sucesos diferentes (Obxs. 

1, 7). 

10. Analizala probabilidade que ten un suceso de producirse e identificar situacións da 

vida cotiá nas que isto resulta de utilidade (Obxs. 1, 2). 

11. Aprecialo papel das Matemáticas na vida cotiá, gozar co seu uso e coas súas 

posibilidades lúdicas (Obxs. 1, 2). 

12. Sistematizalas grandes fases do proceso de resolución dun problema de forma 

rigorosa e precisa (Obxs. 4, 5, 6, 8, 9). 

 

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  E PLÁSTICA. 

A)CONTRIBUCIÓN DENDE A EDUCACIÓN PLÁSTICA AO DESENVOLVEMENTO 
DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
1. Expresar, de forma oral e escrita, as características e calidades da observación 

dunha composición plástica e as sensacións experimentadas. (C. B. 1, 5, 6, 8). 

2. Utilizar a proporción, o punto, a liña, a textura, luz e cor como medio de expresión 

e comunicación, elixindo a combinación máis adecuada en función da produción que 

hai que realizar. (C. B. 2, 6, 7, 8). 

3. Identificar as diferentes texturas, formas, medidas e cores en obxectos e en 

composicións plásticas de Galicia sendo sensibles ante a beleza que xeran. (C. B. 2, 

5, 6, 8). 

4. Manexar con soltura distintos materiais, técnicas e obxectos na representación de 

obxectos e figuras. (C. B. 4, 6, 7, 8). 

5. Identificar as obras e manifestacións artísticas máis destacadas do patrimonio 

cultural de Galicia como fonte de enriquecemento e gozo. (C. B. 3, 5, 6, 7, 8). 

6. Explorar as características, elementos, técnicas e materiais de diferentes obras 

artísticas analizando as emocións e sentimentos experimentados. (C. B. 3, 5, 6, 7, 8). 

7. Utilizar as técnicas, materiais e recursos (impresos, audiovisuais e informáticos) 

dispoñibles para acceder ao coñecemento básico das diferentes linguaxes artísticas. 

(C. B. 4, 6, 7). 
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8. Realizar composicións figurativas e non figurativas planificando o espazo e as 

características dos obxectos representados. (C. B. 3, 6, 7, 8).. 

9. Participar con espontaneidade e desinhibición nas actividades de grupo 

expostas mostrando actitudes de respecto e tolerancia cara aos demais. (C. B. 5, 6, 7, 

8). 

 

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 

 

1. Analizar informacións sobre aspectos cuantificables do medio escolar, doméstico, 

natural e cultural da Comunidade Autónoma de Galicia aplicando procedementos 

matemáticos relacionados cos números naturais, decimais, fraccionarios, enteiros, a 

medida e a xeometría. (C. B. 2, 3, 7, 8) 

2. Aplicar as fases de resolución de problemas: lectura comprensiva do enunciado, 

planificación e execución dunha estratexia, con flexibilidade, interpretación e 

validación do resultado incorporando as achegas dos demais ás propias aprendizaxes 

e aceptando solucións distintas das propias. (C.B. 1, 2, 7, 8) 

3. Estimar lonxitudes, superficies, masas, capacidades e superficies de obxectos e 

espazos coñecidos seleccionando a unidade e os instrumentos máis adecuados para 

medir e expresar a medida valorando algúns trazos propios do patrimonio cultural a 

través do coñecemento dalgunhas unidades de medida propias da Comunidade 

Autónoma de Galicia (polgada, vara, ferrado, cavadura…). (C. B. 2, 3, 6, 7, 8) 

4. Resolver situacións da vida cotiá (compra, particións, orzamentos...) relacionadas 

coas porcentaxes facendo correspondencias sinxelas entre elas, as fraccións e os 

decimais. (C. B. 2, 3, 7, 8) 

5. Identificar, no medio escolar, doméstico, natural, arquitectónico e cultural da 

Comunidade Autónoma de Galicia polígonos e corpos xeométricos, sendo sensibles á 

beleza que xeran. (C. B. 2, 3, 6 e 8) 

6. Describir, de forma oral e escrita, feitos e fenómenos relacionados cos números 

naturais, os decimais, as fraccións, os números enteiros, a medida, a xeometría, e a 

estatística no contexto da Comunidade Autónoma de Galicia. (C. B. 1, 2, 3, 4, 7, 8) 

7. Elaborar, a partir de datos do contexto, gráficos de barras e de liñas valorando o 
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seu interese como ferramenta clara e concisa de representación da información. (C. 

B. 2, 4, 7, 8) 

8. Describir, utilizando o vocabulario matemático preciso, itinerarios sobre un mapa 

ou un plano relacionados co contexto da Comunidade Autónoma de Galicia. (C. B. 2, 

4, 7, 8) 

9. Elaborar contidos relacionados cos números naturais, as fraccións, os números 

decimais, a medida e a xeometría mediante buscas na biblioteca escolar, internet e en 

enciclopedias multimedia relacionadas cos números naturais, as fraccións, os 

números decimais, os números enteiros, a medida e a xeometría. (C. B. 2, 4, 6, 7, 8). 

10. Relatar de forma ordenada e clara experiencias vividas, observadas ou imaxinadas 

incorporando ao vocabulario termos propios das matemáticas relacionados coas 

relacións numéricas, a medida e a xeometría. (C. B. 1, 2, 3, 4, 7, 8) 

 

 

Criterios de avaliación   Estándares de aprendizaxe avaliables 
 

   
  1.  Utilizar as cores coas súas tonalidades 

usando a linguaxe plástica e visual 

necesaria. 

  1.1.  Realiza composicións utilizando os 

claroscuros e as texturas. 

  2.  Realizar un logotipo individualmente.   2.1.  Busca un logotipo e confecciona outro para 

o seu colexio. 

  3.  Recoñecer o dolmen como expresión 

cultural da nosa sociedade. 

  3.1.  Valora o dolmen como unha forma 

representativa dentro da expresión cultural 

da nosa sociedade. 

  4.  Participar con interese nas actividades, 

coidando e respectando os materiais e os 

utensilios, e desenvolvendo a creatividade e 

a orixinalidade no alumno. 

  4.1.  Realiza composicións que transmiten 

emocións e sensacións básicas utilizando 

todos os recursos coñecidos polo alumno. 
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  5.  Identificar o bosquexo como traballo previo 

á obra de arte. 

  5.1.  Utiliza o bosquexo para a posterior 

realización dunha obra de arte. 

  6.  Experimentar coas formas xeométricas 

básicas utilizando correctamente materiais 

propios do debuxo, como a regra e o 

compás. 

  6.1.  Representa formas xeométricas con axuda 

das ferramentas básicas (regra e compás). 

  7.  Formular opinións acerca das 

manifestacións artísticas estudadas. 

  7.1.  Expresa opinións acerca das 

manifestacións artísticas estudadas. 

  8.  Manexar e utilizar as ferramentas básicas 

do debuxo xeométrico e da perspectiva. 

 

 

 

 

 

 9.  Utilizar a comunicación como medio de 

transmisión oral a través dunha 

representación teatral. 

  8.1.  Manexa os efectos visuais da perspectiva 

para debuxar unha paisaxe. 

  8.2.  Utiliza a horizontal como elemento 

expresivo para proporcionar sensación de 

profundidade. 

 9.1.  Participa e demostra interese na 

representación teatral, colaborando e 

organizando o traballo. 

10.  Mostrar interese polo traballo dun mesmo e 

o dos seus compañeiros. 

 

10.1.  Mostra interese polas tarefas realizadas 

tanto por el mesmo coma polos seus 

compañeiros. 

11.  Observar o material reciclable como unha 

posibilidade plástica. 

 

11.1.  Coida e respecta os materiais, os utensilios 

e os espazos que se deben empregar. 
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12.  Representar un modelo usando a técnica 

mixta das témperas e os lapis de cores. 

12.1.  Debuxa animais combinando e analizando 

adecuadamente a técnica mixta. 

 

C) OBXECTIVOS PARA O CURSO 

1.    Desenvolver mecanismos de sensibilidade estética e a creación artística para 

promover a percepción e a expresión de ideas, emocións, sentimentos e vivencias. (O. 

E. b, j) 

2.   Formar progresivamente o sentido estético persoal como recurso para apreciar e 

valorar elementos constitutivos das artes e obras verdadeiramente artísticas; 

desenvolver o xuízo crítico e o posicionamento pluralista na aproximación ás obras 

artísticas e ás autoras e autores. (O. E. b, l) 

3.   Indagar nas posibilidades do son, da imaxe e do movemento como elementos de 

representación e de comunicación e utilizalas para expresar ideas e sentimentos, 

contribuíndo con isto ao equilibrio afectivo e á relación coas demais persoas. (O. E.  l, 

ñ) 

4.   Explorar e coñecer materiais e instrumentos diversos e adquirir códigos e técnicas 

específicas das diferentes linguaxes artísticas para utilizalos con fins expresivos e 

comunicativos. (O. E. b, l) 

5.   Aplicar os coñecementos artísticos na observación e na análise de situacións e de 

obxectos da realidade cotiá e de diferentes manifestacións do mundo da arte e da 

cultura para comprendelos mellor e formar un gusto propio. (O. E. h) 

6.   Manter unha actitude de procura persoal e colectiva, articulando a percepción, a 

imaxinación, a indagación e a sensibilidade e reflexionando á hora de realizar e gozar 

de diferentes producións artísticas. 

7.   Recoñecer que as diversas manifestacións da arte e da cultura son fonte de 

coñecemento, foron realizadas por homes e por mulleres e reflicten a súa experiencia 

e percepción da vida. (O. E. b, h) 

8.   Coñecer algunhas das posibilidades dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

información e da comunicación en que interveñen a imaxe e o son, e empregalas como 
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recursos para a observación, para a procura de información e para a elaboración de 

producións propias, xa sexa de forma autónoma ou en combinación con outros medios 

e materiais. (O. E. i, l) 

9.   Valorar e compartir manifestacións artísticas do patrimonio cultural galego 

apreciando a súa riqueza e diversidade e comprometéndose na súa defensa, 

conservación e difusión. (O. E. h) 

10.   Coñecer e valorar diferentes manifestacións artísticas do patrimonio cultural 

doutros pobos, colaborando na conservación e renovación das formas de expresión 

locais e nacionais e estimando o enriquecemento que supón o intercambio con 

persoas de diferentes culturas que comparten un mesmo medio. (O. E. d, h) 

11.   Desenvolver unha relación de autoconfianza coa produción artística persoal, 

respectando as creacións propias e as das outras persoas, cunha actitude de interese 

e de admiración polo distinto e/ou novo, sabendo recibir e expresar críticas e opinións, 

e utilizándoas como recurso para a mellora. (O. E. b, l, ñ) 

12.   Participar activamente en producións artísticas de forma cooperativa, asumindo 

distintas funcións e colaborando na resolución dos problemas que se presenten para 

conseguir un produto final o máis satisfactorio posible. (O. E. b, l, ñ) 

13.   Coñecer algunhas das profesións dos ámbitos artísticos, interesándose polas 

características do traballo das artistas e dos artistas e gozando como público na 

observación e recreación das súas propias producións. (O. E. h) 

14.   Valorar no medio próximo as intervencións artísticas das que sería necesario 

dispor a fin de crear espazos esteticamente agradables que contribúan a mellorar a 

calidade de vida. (O. E. h) 

 

D) CONTIDOS   

Bloque 1. Observación plástica. 

• A lectura de imaxes. (3) 

• O medio familiar, escolar, social, cultural e natural de Galicia nas 

representacións artísticas. (3, 4) 

• A expresión humana: vivencias, emocións e sentimentos. (4) 

• Os esquemas corporais. (3) 
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• A proporción. (3) 

• Pautas de observación de obras artísticas. (3, 4) 

• As texturas. (3) 

• A vista aérea. (3) 

• A imaxe como recurso expresivo. (3, 4) 

• As posibilidades plásticas e expresivas de elementos naturais e das estruturas 

xeométricas. (3, 4) 

• Protocolos de observación de elementos naturais e artificiais. (2, 3, 4) 

• Intención comunicativa das imaxes nos medios e tecnoloxías da información e 

comunicación. (3, 4) 

• O volume dos obxectos. (3, 4) 

• Novas propostas artísticas, happening, performance... (2, 3, 4) 

• Exploración das posibilidades plásticas e expresivas de elementos naturais e 

das estruturas xeométricas. (3, 4) 

• Construción de obxectos tendo en conta o volume. (3, 4) 

• Observación dunha paleta de cor. (3, 4) 

• Observación de obras arquitectónicas. (3, 4) 

• Observación do esquema corporal dos animais.(3, 4) 

• Diferenciación de tamaño e proporción. (3, 4) 

• Elaboración de protocolos, de forma oral e escrita, para a observación de 

aspectos e calidades de elementos naturais e artificiais. (2, 3, 4) 

• Observación dun fresco como obra artística. (3, 4) 

• Creación dunha escena a partir dunha peza musical. (3, 4) 

• Análise da intención comunicativa das imaxes nos medios e tecnoloxías da 

información e comunicación. (3, 4) 

• Lectura de textos literarios breves relacionados coa observación plástica. (1) 

• Análise da intención comunicativa das imaxes nos medios de comunicación. (3, 

4) 

• Exploración de texturas visuais e táctiles. (3, 4) 
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• Diálogo ante unha obra de arte expresando sensacións, sentimentos e 

evocacións. (2, 3, 4) 

• Identificación da relación que existe entre certos elementos dunha obra (a cor, 

a liña, a técnica empregada, os materiais, a luz, a perspectiva...) e as 

sensacións producidas. (3, 4) 

• Observación dos materiais empregados nas obras plásticas. (3) 

• Realización de prácticas con mesturas de cor. (3) 

• Observación das distintas variantes da cor (ton, matices, contrastes). (3, 4) 

• Verbalización dos aspectos observados na análise dunha obra plástica. (1, 3, 

4) 

• Observación do esquema corporal dos animais (3, 4) 

• Experimentación con mesturas de cor. (3) 

• Observación dun fresco como obra artística. (3, 4) 

• Análise dunha pintura rupestre: elementos e materiais. (3, 4) 

• Análise das formas de representación de volumes no plano. (3, 4) 

• Indagación sobre diferentes xeitos de representar o espazo. (3, 4) 

• Estudo dos esquemas de movemento humano. (3, 4) 

• Análise dunha escultura clásica e dunha obra arquitectónica. (3, 4) 

• Lectura de imaxes do contexto familiar e escolar (fotografías, debuxos, 

ilustracións...). 

• Identificación das emocións e sentimentos experimentados por outros como 

resultado da observación de diferentes representacións plástico-visuais. 

• Produción de textos escritos de xeito estruturado relacionados coa observación 

de imaxes e obras plásticas. (1, 2, 3) 

• Utilización de estratexias para acceder á información en diferentes fontes 

documentais (enciclopedias, dicionarios, libros de divulgación etc.). 

• Curiosidade e inquietude por explorar e analizar imaxes (4). 

• Gozo ante a contemplación e creación de imaxes . 
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• Respecto e coidado das obras que constitúen o patrimonio cultural, das 

producións propias e das dos demais. 

• Disposición para realizar de forma individual e en grupo as diferentes 

actividades na aula (1, 2, 4). 

• Interese pola utilización da imaxe e as formas como recursos expresivos. 

• Interese por buscar información sobre producións artísticas e por comentalas. 

• Valoración da importancia da comunicación e da expresión plástica no contexto 

das relacións interpersoais. 

• Valoración de formas artísticas e artesanais representativas da expresión 

cultural de Galicia. 

• Recoñecemento do valor das imaxes como instrumentos de comunicación 

persoal. 

• Apreciación do valor dunha obra artística como transmisora de valores culturais. 

Bloque 2. Expresión e creación plástica 

• As figuras xeométricas. (3, 4) 

• As cores primarias, secundarias e complementarias. (3, 4) 

• O volume nas esferas. (3, 4) 

• Os esquemas corporais. (3, 4) 

• As mesturas de cor. (3, 4) 

• A proporción. (3, 4) 

• O volume dos obxectos. (3, 4) 

• O efecto da luz. (3, 4) 

• A cuadrícula. (3, 4) 

• A escritura xeroglífica. (1, 3, 4) 

• A decoración e a cor. (3, 4) 

• A simetría no retrato. (3, 4) 

• A simetría na figura humana. (3, 4) 

• Os esquemas de movemento. (3, 4) 

• As texturas. (3, 4) 
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• A planta e o alzado. (3, 4) 

• A arquitectura. (3, 4) 

• A vista aérea. (3, 4) 

• As liñas de fuga. (3, 4) 

• A penumbra e a luz. (3, 4) 

• A liña recta e curva. (3, 4) 

• O cartel. (1, 3, 4) 

• Experimentación de formas abertas e pechadas e de liñas segundo a súa forma, 

dirección e situación espacial. (3, 4) 

• Lectura de textos informativos sobre composicións plásticas de diferentes 

culturas e épocas históricas. (1, 4) 

• Creación de imaxes a partir de círculos de cor. (3, 4) 

• Experimentación con mesturas de cor. (3, 4) 

• Utilización da gama de cores cálidas para recrear o lume. (3, 4) 

• Creación dunha cuadrícula de cor para imitar un mosaico. (3) 

• Exploración de novas formas de organizar os elementos no espazo 

bidimensional observando o efecto producido. (3, 4) 

• Utilización de diferentes materiais para apreciar texturas. (3, 4) 

• Construción dun obxecto tendo en conta o volume. (3, 4) 

• Diferenciación de tamaño e proporción. (3) 

• Estudo do sombreado con axuda de cuadrícula. (3, 4) 

• Uso do compás para o deseño de obxectos. (3) 

• Manexo da cuadrícula para copiar obxectos. (3) 

• Exploración dos cambios que experimentan os volumes e espazos pola 

incidencia da luz. (3, 4) 

• Uso de tecnoloxías da información e a comunicación para o tratamento de 

imaxes, deseño e animación, e para a difusión dos traballos elaborados. (*) 

• Composición de diferentes textos xeroglíficos. (3, 4) 

• Uso de papel de seda para recrear flores. (3, 4) 
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• Creación dunha escena a partir dunha peza musical. (3, 4) 

• Interpretación plástica a partir dunha peza musical. (3, 4) 

• Práctica de manexo do escuadro e o compás. (3, 4) 

• Traballo con escuadro para o trazado de liñas paralelas. (3, 4) 

• Estudo plástico de distintos materiais. (3, 4) 

• Realización dunha colaxe con papel decorado. (3, 4) 

• Estudo dos feixes de luz. (3, 4) 

• Práctica de coloreado con liñas curvas. (3, 4) 

• Introdución á proporcionalidade creada con liñas de fuga. (3, 4) 

• Utilización de cera branca para crear efectos de iluminación. (3, 4) 

• Creación artística con acuarelas. (3, 4) 

• Introdución ao deseño de diferentes imaxes para completar unha historia. (3, 4) 

• Estudo das cores complementarias no cartel publicitario. (3, 4) 

• Creación dun título para unha obra. (2, 3, 4) 

• Combinación de cores e experimentación de novas mesturas e manchas de cor 

con fins creativos e estéticos. (3, 4) 

• Realización dunha colaxe con superposición de papeis de cor para apreciar a 

mestura. (3, 4) 

• Presentación e exposición das composicións plásticas nos centros escolares. 

(3, 4) 

• Comprensión de información relevante en textos de uso cotián: folletos, 

descricións, instrucións e explicacións, relacionados coa expresión plástica. 

• Realización de traballos manuais en tres dimensións. (3, 4) 

• Manipulación e uso de diversos materiais do arredor e non convencionais para 

a elaboración de composicións plásticas. (4) 

• Exploración das posibilidades expresivas e estéticas de diferentes técnicas 

plásticas. 

• Práctica do esquema corporal en movemento. (3) 

• Estudo dos esquemas de movemento humano. (3, 4) 
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• Manexo dos esquemas para representar figuras e rostros. (3, 4) 

• Creación dunha cuadrícula de cor para imitar un mosaico. (3, 4) 

• Uso de esquemas simétricos na representación do rostro humano. (3, 4) 

• Composición de rostros harmónicos. (3, 4) 

• Análise do cartel como obra plástica. (3, 4) 

• Emprego adecuado de termos referidos a materiais, instrumentos ou aspectos 

da composición artística. (3) 

• Deseño de proxectos que contemplen o proceso de elaboración concretando o 

tema xurdido desde a percepción sensorial, a imaxinación, a fantasía ou a 

realidade. 

• Exploración de recursos dixitais para a creación de obras artísticas: debuxo e 

fotografía. (3) 

• Procura de información sobre algunhas técnicas artesanais sinxelas de Galicia. 

(3, 4) 

• Comprensión de información xeral en textos procedentes de medios de 

comunicación social e de internet, impresos e dixitais relacionados coa 

expresión plástica. (1, 2, 3) 

• Identificación de emocións e sentimentos experimentados en situacións de 

expresión e creación. 

• Recoñecemento de emocións e sentimentos experimentados por outros en 

situacións de expresión e creación. 

• Gozo coas actividades artísticas e o seu dominio (4). 

• Desenvolvemento de hábitos básicos de seguridade e cautela no manexo de 

diversos útiles (tesoiras, pegamento...). (4) 

• Interese por explorar as posibilidades de diferentes técnicas e materiais con fins 

estéticos. (4) 

• Recoñecemento das técnicas de produción visual e plástica como medios de 

expresión e comunicación. 

• Curiosidade ante a variación técnica producida polas distintas especialidades 

plásticas. 
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• Satisfacción ante o traballo ben feito. (4) 

• Interese por seguir as pautas indicadas nas actividades con orde e limpeza. (4) 

• Valoración do traballo creativo propio e o dos demais compañeiros. (4) 

• Valoración do esforzo como medio de superación das dificultades. (4) 

• Respecto e tolerancia cara aos demais, tendo en conta as limitacións e 

características propias de cada un. (4) 

• Disposición participativa e colaboradora na elaboración de composicións 

colectivas. (4) 

• Interese por coñecer e compartir o significado das expresións plástico-visuais 

das culturas de orixe dos compañeiros. 

• Apreciación do valor dunha obra artística como transmisora de valores culturais. 

(4) 

• Fomento da creatividade desde un punto de vista plástico, literario e 

tecnolóxico. (1, 3, 4) 

 

 ACTIVIDADES 

Indicamos a continuación as actividades que se van desenvolver ao longo do curso 

nesta área: 

Tarefa 1: Representamos paisaxes. 

•  Observamos a presenza das cores frías e cálidas en paisaxes correspondentes a 

diferentes hábitats e representámolos (LA). 

•  Representamos unha paisaxe de montaña con contraste de luces e sombras (LA). 

Tarefa 2: Traballamos a cor. 

•  Representamos froitas coas cores primarias mesturadas co branco e co negro (LA). 

•  Compoñemos paisaxes tendo en conta a temperatura da cor e o contraste entre tons 

claros e escuros (LA). 

•  Compoñemos un cartel tendo en conta a función da cor na mensaxe publicitaria (LA). 

Tarefa 3: Utilizamos as formas xeométricas. 
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•  Construímos unha ponte romana con material reciclable (LA). 

•  Realizamos un debuxo con cuadrícula (LA). 

Tarefa 4: Traballamos a creatividade persoal. 

•  Debuxamos motivos a partir dun trazo que nos resulta suxestivo ou evocador (LA). 

•  Elaboramos un cartel tendo en conta o deseño creativo (LA). 

Tarefa 5: Realizamos actividades relacionadas co patrimonio cultural. 

•  Observamos A escola de Atenas e realizamos o crebacabezas correspondente (LA). 

Tarefa 6: Traballamos a textura. 

•  Realizamos estampados de témperas con esponxa (LA). 

Tarefa 7: Realizamos actividades manipulativas. 

•  Realizamos obxectos tridimensionais con formas acuñadas (LA). 

•  Construímos un motivo arquitectónico con material reciclable (LA). 

Tarefa 1: Traballamos a publicidade e o deseño. 

•  Elaboramos un cartel publicitario tendo en conta a integración do texto e a imaxe 

(LA). 

Tarefa 2: Traballamos a figura humana. 

•  Debuxamos o rostro e o corpo humano a partir dos eixes de simetría e segundo a 

proporción clásica do canon de sete cabezas (LA). 

•  Debuxamos e coloreamos unha figura humana en movemento (LA). 

•  Representamos o corpo humano en escultura (LA). 

Tarefa 3: Traballamos a xeometría. 

•  Realizamos unha composición xeométrica coa regra e o compás (LA). 

•  Realizamos debuxos utilizando os eixes de simetría (LA). 

Tarefa 4: Traballamos tipos de composición pictórica 

•  Representamos unha mariña, un retrato e un bodegón (LA). 

•  Elaboramos un cartel tendo en conta o deseño creativo (LA). 
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Tarefa 5: Realizamos actividades relacionadas co patrimonio cultural. 

•  Observamos unha fotografía da Sagrada Familia e realizamos o crebacabezas 

correspondente (LA). 

•  Realizamos variantes dun cadro de Murillo e dun cadro de Juan Gris (LA). 

Tarefa 6: Traballamos técnicas novas. 

•  Coloreamos coas ceras utilizando a técnica do esluído para representar unha figura 

en movemento (LA). 

Tarefa 7: Realizamos actividades manipulativas. 

•  Realizamos un obxecto tridimensional con formas recortadas (LA). 

•  Construímos unha figura humana con plastilina e paus (LA). 

Tarefa 1: Traballamos a técnica do sombreado. 

•  Realizamos un dolmen e un taboleiro de xadrez con sombreado a lapis (LA). 

Tarefa 2: Coñecemos e elaboramos un logotipo. 

•  Realizamos un logotipo para o noso centro escolar (LA). 

Tarefa 3: Traballamos a xeometría. 

•  Observamos un cadro de Kandinski e realizamos unha variante (LA). 

•  Realizamos unha parede de azulexos estilo mudéxar (LA). 

Tarefa 4: Traballamos a perspectiva. 

•  Representamos unha paisaxe de árbores en perspectiva (LA). 

•  Representamos unha paisaxe do mar (LA). 

Tarefa 5: Coñecemos o patrimonio artístico e literario. 

•  Realizamos unha ilustración sobre un poema de García Lorca (LA). 

•  Realizamos bosquexos, despois de observar e comprender a funcionalidade dalgúns 

bosquexos do Guernica (LA). 

•  Realizamos actividades sobre un dolmen e sobre un cadro de Kandinski (LA). 

Tarefa 6: Traballamos técnicas mixtas. 
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•  Coloreamos un tigre no seu medio natural con témperas e lapis de cores (LA). 

Tarefa 7: Realizamos actividades manipulativas. 

•  Construímos un obxecto tridimensional con formas recortadas (LA). 

•  Elaboramos unha colaxe con materiais diversos para crear un cadro dadaísta (LA). 

Tarefa 8: Interpretamos unha obra teatral, baseada nun episodio de Don Quijote de la 

Mancha. 

•  Lemos e declamamos o texto (LA). 

•  Caracterizámonos como personaxes (LA). 

•  Practicamos a expresión vocal e corporal. 

•  Participamos na montaxe da escena. 

•  Apreciamos o teatro como expresión artística. 

•  Comentamos os valores humanos implícitos na obra. 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Distribuiranse os bloques temáticos  en cada trimestre, nunha sesión semanal. 

 

E)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

A avaliación levaráse a cabo tendo en conta os diferentes elementos do currículo. 

Os criterios de avaliación das áreas serán referente fundamental para valorar tanto o 

grao de adquisición das competencias básicas como da consecución dos obxectivos. 

Os resultados da avaliación  expresaranse nos termos seguintes: 

Cualificacións positivas: suficiente (SU), ben (BE), notable (NOT) e sobresaínte (SB) 

Cualificación negativa:    insuficiente (IN) 
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No proceso de avaliación continua, a cualificación das áreas será decidida pola mestra 

ou mestre que as imparta. Na área de Educación Artística, a cualificación será decidida 

tendo en conta o progreso do alumnado no conxunto da área. 

Ao final de cada período establecido adoptarase a decisión sobre o grao de adquisición 

e desenvolvemento das competencias básicas  así como da consecución dos 

obxectivos.Tendo esto en conta, as cualificacións ( nunha escala de 10 indicadores), 

serían: 

En canto ó grao de desenvolvemento das competencias básicas a cualificación 

graduarase en  Baixo, Aceptable, Bo ou Excelente. 

-Comprensión dos conceptos e o grao de adquisición de habilidades básicas: 40% 

-Constancia no traballo: 30% 

-Interés por saber: 10% 

-Actitude do persoal e a cooperación cos compañeiros/as: 20%. 

 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA. 

 

A) CONTRIBUCIÓN DENDE A LINGUA GALEGA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS  CLAVE 

Descrición do modelo competencial. 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e reconfiguración dos 

contidos dende un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As 

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

de aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento 

mediante metodoloxías de aula activas. 
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Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable, 

polo que cada unha se divide en indicadores, grandes piares que permiten describila 

dun xeito máis preciso.  Podemos encontrar entre 3 e 6 indicadores por competencia. 

O indicador segue sendo aínda demasiado xeral polo que o dividimos no que 

chamamos descritores da competencia, que “describen” ao alumno competente neste 

ámbito. Por cada indicador encontraremos entre 3 e 6 descritores redactados en 

infinitivo. 

En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais 

redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto 

concreto da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na 

unidade, será concreto, obxectivable e observable nas actividades deseñadas. 

Para o seu desenvolvemento partimos dun marco de descritores competenciais 

definido para o proxecto aplicable a toda materia e curso. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, 

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

audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendemento e a 

educación cívica e constitucional, traballaranse dende todas as áreas, posibilitando e 

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

posible. 

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

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

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

A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, levarannos a 

traballar dende as diferentes potencialidades que posúen, apoiándonos sempre nas 

súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 

Na área de Lingua Galega e Literatura. 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 

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

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos utilizar, 

interpretar e expresar con claridade situacións cotiás contendo elementos 
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matemáticos. Así mesmo, ofrece a posibilidade real de utilizar a actividade matemática 

en contextos variados para poder desenvolver así a utilización da linguaxe como 

instrumento para poder comunicarse e expresarse a diferentes niveis. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

•  Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 

•  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante. 

•  Manexar os coñecementos sobre o funcionamento dos obxectos e aparatos para 

solucionar problemas e comprender o que acontece ao noso redor. 

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

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

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

• Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas 

en contextos reais e en calquera materia. 

Comunicación lingüística 

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

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

unha das unidades didácticas. 

Debido ao carácter da área, trataremos de que adquiran as destrezas comunicativas 

no uso da lingua. Será unha prioridade dotar o alumnado de estratexias que favorezan 

unha correcta aprendizaxe e que lle aseguren un manexo efectivo nas situacións cotiás 

e en diferentes contextos nos que se encontre. 

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

•  Gozar coa lectura. 

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

•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

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

uso desta. 

•  Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 



 

66 

•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 

calquera situación. 

•  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás 

ou de materias diversas. 

Competencia dixital 

Ser competente na utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación como 

instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de 

transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. Dende esta área faise 

necesario o manexo de ferramentas dixitais para a adquisición de información 

transformándoa en coñecemento. 

Na área de Lingua Galega e Literatura adestraremos os seguintes descritores: 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

•  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

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

diaria. 

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

A través da lingua, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o contorno que nos 

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

diferente dende a perspectiva das diferentes manifestacións culturais e a forma de 

expresión artística. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

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

mundial. 

•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
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•  Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

A área de Lingua Galega e Literatura pídenos desenvolver unha serie de actitudes e 

valores que nos van levar a saber desenvolvernos na sociedade na que vivimos. Os 

indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 

descritores, que enunciamos a continuación: 

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

•  Identificar as implicacións que ten vivir nun estado social e democrático de Dereito 

referendado por unha norma suprema chamada Constitución Española. 

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

•  Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 

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

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A área de Lingua Galega e Literatura esixe un proceso de ensino-aprendizaxe activo. 

O enfoque comunicativo radica na necesidade de utilizar a lingua. Será necesario 

iniciar o alumnado en adestrar diferentes habilidades de emprendemento como unha 

forma de consolidar as diferentes ferramentas para comunicarse. 

Neste caso, os descritores que cómpre adestrar son: 

•  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas. 

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

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

•  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

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

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
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•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar 

obxectivos. 

 

 

Aprender a aprender 

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

na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo de acordo a aquilo que nos formulamos. Nesta área vese a necesidade de 

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

gusto por aprender. 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia son: 

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

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

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

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 

1.  Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión ou da internet, 

identificando os aspectos xerais máis relevantes así como as intencións, valores e 

opinións explícitos. 

2.  Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de comunicación como 

instrumento de aprendizaxe. 

3.  Interpretar correctamente a retranca, a ironía e os dobres sentidos, en situacións 

de comunicación nas que estes resulten bastante evidentes. 

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

5.  Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións dos demais. 
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6.  Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula 

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

7.  Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, sen 

repeticións innecesarias e usando nexos adecuados. 

8.  Elaborar textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación. 

9.  Reforzar a eficacia comunicativa das súas mensaxes orais, coa utilización de 

elementos propios da linguaxe non verbal. 

10.  Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. 

11.  Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 

12.  Usar, de maneira xeral, unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

13.  Recoñecer, de maneira global, e valorar as diferenzas dialectais orais da lingua 

galega. 

14.  Identificar a lingua galega con calquera contexto de uso oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler. 

1.  Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos 

de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias 

para determinar intencións e dobres sentidos bastante evidentes. 

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

esquemas sinxelos e ilustracións redundantes. 

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

resumir o seu contido. 

4.  Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura. 

5.  Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun texto sinxelo. 

6.  Realizar diferentes tipos de lectura. 

7.  Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con 

fluidez e precisión, atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e 

velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da lectura en voz alta (ler 

para que alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer un texto descoñecido, ler 

para compartir información que se acaba de localizar), facendo participar á audiencia 

da súa interpretación. 
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8.  Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como as virtuais, con certa autonomía, 

comprendendo como se organiza e colaborando no seu coidado e mellora. 

9.  Ter interese por ter unha biblioteca propia, física ou virtual. 

10.  Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

11.  Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

12.  Analizar textos sinxelos escritos en diferentes variedades da lingua galega. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

  1.  Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do 

texto. 

  2.  Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, 

explicar e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións 

cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación. 

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

información. 

  4.  Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. 

  5.  Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de información, tratamento dos 

textos e realización de presentacións. 

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

contribúan á súa ilustración creativa. 

7.  Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua 

escrita como medio de comunicación. 

 

 

 

 

Bloque 4: Coñecemento da lingua. 

1.  Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da 

lingua. 



 

71 

2.  Coñecer e 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. 

3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe adecuada 

nas producións orais e escritas. 

4.  Recoñecer e empregar os conectores básicos, así como outros elementos de 

cohesión. 

5.  Identificar o papel semántico do suxeito e transformar oracións activas sinxelas en 

pasivas, e viceversa, para mellorar a comprensión e a produción de textos. 

6.  Transformar un texto narrativo sinxelo de estilo directo noutro de estilo indirecto. 

7.  Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as 

palabras que conforman a lingua. 

8.  Coñecer, de xeito xeral, as características relevantes da lingua galega e identificar 

e valorar esta lingua dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de 

Europa. 

9.  Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que utiliza ou está a 

aprender o alumnado. 

Bloque 5: Educación literaria. 

1.  Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da literatura popular 

galega e da literatura galega en xeral. 

2.  Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptadas á idade e en diferentes 

soportes. 

3.  Identificar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, así como 

temas recorrentes. 

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

5.  Participar activamente en dramatizacións de textos literarios. 

6.  Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en lingua galega, 

como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo 

persoal. 

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

culturais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 
  1.1.  Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, da 

televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo. 

  1.2.  Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo, 

de maneira xeral, información de opinión. 

  2.1.  Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, 

con certa autonomía, a información relevante e necesaria para realizar traballos ou 

completar información, valorando os medios de comunicación como instrumento de 

aprendizaxe. 

  2.2.  Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de 

comunicación. 

  3.1.  Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres sentidos. 

  4.1.  Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di 

o interlocutor e intervindo coas propostas propias. 

  4.2.  Segue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis 

destacadas. 

  4.3.  Iníciase na elaboración de pequenas exposicións orais na aula adecuando o 

discurso ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), 

utilizando o dicionario se é preciso. 

  4.4.  Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates. 

  4.5.  Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e axusta a este a 

súa produción. 

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

  5.2.  Respecta as opinións dos demais. 

  6.1.  Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

  6.2.  Respecta as opcións lingüísticas dos participantes nos intercambios orais e é 

consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral 

dentro da escola ou fóra dela. 

  6.3.  Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo e 

facilitar a súa comprensión. 
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  6.4.  Exprésase cunha pronuncia e dicción  correctas: articulación, ritmo, entoación e 

volume. 

  6.5.  Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

  7.1.  Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin repeticións 

innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 

  7.2.  Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos adecuados. 

  7.3.  Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada contexto. 

  7.4.  Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e 

propia da lingua galega. 

  8.1.  Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación. 

  9.1.  Utiliza a expresividade corporal: miradas e postura corporal para reforzar o 

sentido das súas producións orais. 

10.1.  Amosa respecto ás ideas dos demais e contribúe ao traballo en grupo. 

11.1.  Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a 

cada acto comunicativo. 

12.1.  Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non sexista. 

12.2.  Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

13.1.  Recoñece textos orais sinxelos pertencentes a diferentes variedades dialectais 

moi evidentes da lingua galega. 

13.2.  Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de 

riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora. 

14.1.  Identifica a lingua galega oral con calquera contexto profesional: sanidade, 

educación, medios de comunicación... 

14.2.  Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou 

descoñecidas. 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler. 

1.1.  Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

1.2.  Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e 

expositivo). 
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1.3.  Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, deducindo o 

significado de palabras e expresións polo contexto. 

1.4.  Interpreta personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos. 

1.5.  Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de cohesión 

(repeticións, sinónimos, anáforas). 

1.6.  Identifica o punto de vista do autor e diferencia, de maneira xeral, información e 

opinión. 

1.7.  Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos 

textos. 

1.8.  Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada 

momento. 

2.1.  Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas 

sinxelos e ilustracións redundantes, relacionándoa co contido do texto que acompaña.. 

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

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

secundarias. 

3.3.  Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

4.1.  Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, axudándose do título e 

as ilustracións. 

4.2.  Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión integral, 

cando é preciso. 

5.1.  Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información 

nun texto sinxelo adecuado á súa idade. 

5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun texto 

sinxelo adecuado á súa idade. 

5.3.  Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 

6.1.  Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de 

aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas. 

7.1.  Descodifica con precisión e rapidez as palabras. 

7.2.  Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 

7.3.  Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. 
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7.4.  Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar escoitando, obter nova 

información... 

7.5.  Fai lecturas dramatizadas de textos. 

8.1.  Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e 

colabora no seu coidado e mellora. 

8.2.  Usa a biblioteca de centro con certa autonomía, para obter datos e informacións, 

e colabora no seu coidado e mellora. 

8.3.  Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos e informacións, con certa autonomía. 

9.1.  Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros, físicos ou 

virtuais, en lingua galega. 

10.1.  Amosa interese pola lectura en lingua galega como fonte de aprendizaxe e 

medio de comunicación. 

11.1  Selecciona persoalmente as lecturas que desexa realizar e é quen de xustificalas 

en función dos seus gustos e necesidades. 

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

12.1.  Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das 

variedades da lingua galega. 

12.2.  Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e 

cultural, así como o estándar como variante unificadora. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

1.1.  Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, 

seleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas ou guións. 

1.2.  Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de 

maneira xeral, os enunciados. 

1.3.  Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, comiñas, signos de 

admiración e interrogación). 

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

morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non sexista. 

1.5.  Escribe e presenta textos propios elaborando guións e borradores. 

1.6.  Usa o dicionario durante a elaboración de textos. 
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2.1.  Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, 

imitando modelos: cartas, diarios, mensaxes curtas, normas, notas… 

2.2.  Redacta textos xornalísticos, anuncios e carteis, imitando modelos publicitarios 

moi sinxelos. 

2.3.  Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou 

argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás 

características de cada xénero. 

2.4.  Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos básicos de cohesión, 

usando o rexistro adecuado. 

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

ou dos medios de comunicación. 

3.1.  Elabora textos escritos propios do ámbito académico (fichas, resumos, 

descricións, explicacións...) para obter, organizar e comunicar información. 

4.1.  Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis, 

anuncios, cómics, contos, poemas, cancións e anécdotas. 

4.2.  Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 

4.3.  Aprecia os usos creativos da linguaxe. 

5.1.  Busca e selecciona información en lingua galega en diferentes fontes e soportes 

dixitais. 

5.2.  Emprega procesadores de textos con certa autonomía. 

5.3.  Utiliza, habitualmente, correctores de textos en lingua galega. 

5.4.  Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais. 

6.1.  Usa recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e 

ilustralos de maneira creativa. 

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… en calquera soporte. 

7.2.  Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 
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1.1.  Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: 

substantivo, determinante, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición e 

conxunción. 

1.2.  Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos 

verbos. 

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

das átonas. 

1.4.  Recoñece as oracións simples, comprende o seu significado, recoñece os seus 

constituíntes inmediatos (suxeito e predicado) e identifica o verbo como núcleo da 

oración. 

2.1.  Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica e 

aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

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

escritas, con especial atención ás regras do h, b/v, c/cc, x, ll. 

3.1.  Emprega con corrección os signos de puntuación, facendo unha valoración dos 

resultados. 

3.2.  Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. 

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

átono. 

4.1.  Usa diversos conectores básicos entre oracións. 

4.2.  Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos. 

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

5.2.  Recoñece se a oración é activa ou pasiva e é quen de facer a transformación 

dunha noutra. 

6.1.  Transforma un texto sinxelo narrativo de estilo directo noutro de estilo indirecto. 

7.1.  Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital para buscar calquera palabra, 

seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto e como consulta ortográfica. 

7.2.  Recoñece e crea palabras derivadas (por prefixación e sufixación) e compostas, 

identificando e formando familias de palabras. 

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

frecuente e frases feitas. 
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8.1.  Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas, 

socioculturais...) da lingua galega. 

8.2.  Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 

España e de Europa. 

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

aprender. 

9.2.  Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas, ortográficas e léxicas entre 

todas as linguas que coñece ou está a aprender, como punto de apoio para a súa 

aprendizaxe. 

Bloque 5. Educación literaria. 

1.1.  Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral 

galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, ditos, cantigas…) e da literatura 

galega en xeral. 

1.2.  Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de gozo persoal. 

2.1.  Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

3.1.  Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, 

poesía e teatro. 

3.2.  Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas. 

3.3.  Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, personificacións, 

hipérboles e xogos de palabras. 

3.4.  Identifica os temas recorrentes na literatura. 

4.1.  Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar 

sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas. 

5.1.  Participa activamente en dramatizacións de textos literarios. 

6.1.  Valora a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en lingua galega, 

como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo 

persoal. 
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7.1.  Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos da cultura 

galega, amosando interese e respecto. 

7.2.  Amosa curiosidade por coñecer outras costumes e formas de relación social, 

respectando e valorando a diversidade cultural. 

 

C) OBXECTIVOS PARA O CURSO 

  1.  Comprender de forma oral tendo en conta as características das diferentes 

situacións de comunicación. 

  2.  Utilizar de forma axeitada os aspectos normativos da lingua. 

  3.  Potenciar o uso creativo da lingua. 

  4.  Expresar con claridade, ordenada e coherentemente: vivencias, ideas, 

observacións, sentimentos, etc. 

  5.  Elixir as formas de comprensión e expresión axeitadas ás diferentes situacións e 

intencións comunicativas. 

  6.  Valorar e aceptar as achegas propias e as dos demais, respectando as normas do 

intercambio comunicativo. 

  7.  Extraer información da lectura de textos cunha finalidade previa: seleccionar, 

rexistrar, buscar, recompilar, procesar a información. 

  8.  Comprender textos escritos e outros realizados con signos de diferentes códigos, 

en diferentes contextos. 

  9.  Coñecer e utilizar o valor da lectura como unha actividade indispensable e 

insubstituíble para ampliar o coñecemento como un elemento de entretemento e 

diversión, gozo, información, resolución de problemas, enriquecemento cultural. 

10.  Producir textos escritos propios da vida social da aula, como modelo de comunicar 

coñecementos, experiencias e necesidades (normas, notas, cartas, avisos...), de 

acordo coas características propias destes textos. 

11.  Redactar diversos tipos de texto: contos, redaccións, descricións, cartas, 

entrevistas, normas, poemas, adiviñas, trabalinguas, escritos incorporando as TIC... 

12.  Gozar coa elaboración e produción de textos escritos seguindo as normas e 

pautas básicas de ortografía, sintaxe, vocabulario... 

13.  Buscar, recoller e procesar información mediante o emprego eficaz da lingua. 



 

80 

14.  Coñecer a estrutura dos textos propios do ámbito académico-escolar (resumos, 

descricións, explicacións...), e aplicar estes coñecementos á comprensión e produción 

de textos para coñecementos, experiencias e necesidades persoais. 

15.  Manexar de forma eficaz os recursos aprendidos para aplicalos correctamente en 

todas as demais áreas que conforman o currículo, sendo conscientes do uso efectivo 

da lingua na súa aprendizaxe persoal e comunicación. 

16.  Utilizar, de xeito dirixido, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación –TIC– 

e os diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro e de localidade) mostrando 

respecto polas súas normas de funcionamento, coa finalidade de obter información e 

modelos para a composición escrita. 

17.  Compoñer textos de información e de opinión propios dos medios de comunicación 

social sobre acontecementos que resulten significativos, utilizando soportes do ámbito 

escolar: rede WIFI, Notebook e páx. WEB do colexio e da localidade. 

18.  Saber utilizar distintas fontes de información para a elaboración de traballos e 

transmitir a información en distintos soportes, extraendo destas o seu máximo 

rendemento. 

19.  Desenvolver o gusto literario e a capacidade estética, de maneira que facilite a 

comprensión e expresión de ideas e sentimentos. 

20.  Explorar e aplicar as posibilidades expresivas básicas da lingua oral e escrita, 

adquirindo seguridade nas propias habilidades comunicativas e usos persoais da 

linguaxe. 

21.  Compoñer por escrito, de forma cada vez máis complexa, ordenada e coherente, 

ideas, vivencias, sentimentos, feitos reais e fantásticos, tanto en prosa coma en verso. 

22.  Coñecer, de xeito xeral, as características relevantes da lingua galega e identificar 

e valorar esta lingua dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de 

Europa. 

23.  Identificar, de maneira global, as diferenzas lingüísticas das variedades da lingua 

galega e recoñecer a estándar como variante unificadora. 

24.  Valorar estas variedades lingüísticas como elemento enriquecedor da lingua. 

25.  Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que coñece ou está a 

aprender o alumnado, evitando as interferencias entre elas. 
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26.  Analizar o valor da lingua como instrumento de transmisión de diferentes valores. 

27.  Desenvolver o hábito e o gusto pola lectura, dedicándolle parte do tempo libre 

dispoñible. 

28.  Ler en voz alta e en silencio e utilizar a lectura como medio de diversión, gozo e 

de aprendizaxe. 

29.  Ler de forma comprensiva e expresiva textos como medio de afianzar, consolidar 

e reforzar o uso da lingua, ampliar vocabulario, normas ortográficas, apreciar valores 

artísticos e culturais. 

 

D) CONTIDOS 

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar. 

Comprensión de textos orais procedentes da radio, da televisión ou da internet, para 

obter información xeral sobre feitos e acontecementos que resulten significativos e 

distinguindo, de maneira xeral, información de opinión e elaboración dun resumo. 

Valoración dos medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe. 

Uso de documentos audiovisuais como medio de obter, identificar, seleccionar, 

clasificar, con progresiva autonomía, informacións relevantes para aprender. 

Interpretación elemental en textos orais da retranca, da ironía e de dobres sentidos. 

Comprensión e produción de textos orais breves para aprender e para informarse, 

tanto os creados 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, entrevistas ou debates). 

Actitude de escoita adecuada ante situacións comunicativas (tolerancia ás opinións, 

escoita atenta, respecto das opcións de quen fala sen interrupcións inadecuadas). 

Participación e cooperación nas situacións comunicativas de relación social, 

especialmente as destinadas a favorecer a convivencia (debates, exposicións curtas, 

conversas, expresións espontáneas, asembleas, narracións orais, entrevistas), con 

valoración e respecto das normas que rexen a interacción oral (quendas de palabra, 

roles diversos no intercambio, respecto ás opinións e opcións lingüísticas das demais 

persoas, ton de voz, posturas e xestos adecuados). 
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Uso de estratexias elementais para comprender e facer comprender as mensaxes 

orais: fluidez, claridade, orde, léxico apropiado, pronuncia correcta, ton de voz, 

entoación, xestualidade, incorporación das intervencións das demais persoas e 

formulación de preguntas coherentes. 

Produción de textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación social 

mediante simulación para ofrecer e compartir información. 

Utilización de estratexias para potenciar a expresividade das mensaxes orais (miradas 

e posturas corporais). 

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

Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación adecuadas. 

Uso, de maneira xeral, dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

Recoñecemento e valoración, de maneira global, das diferenzas dialectais orais da 

lingua galega, como elemento enriquecedor da lingua. 

Identificación da lingua galega con calquera contexto de uso oral da lingua: en 

diferentes ámbitos profesionais (sanidade, educación, medios de comunicación...) e 

en conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler. 

Comprensión da información relevante en textos das situacións cotiás de relación 

social. 

Comprensión de textos sinxelos procedentes dos medios de comunicación social 

(incluídas webs infantís e xuvenís) para obter información xeral, localizando 

informacións destacadas. 

Comprensión de textos sinxelos do ámbito escolar en soporte papel ou dixital para 

aprender e para informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica como os de 

uso social (folletos informativos ou publicitarios, prensa, programas, fragmentos 

literarios). 

Integración de coñecementos e de informacións procedentes de diferentes soportes 

para aprender, identificando e interpretando, con especial atención aos datos que se 

transmiten mediante gráficos, esquemas e ilustracións. 

Subliñado, esquematización e resumo da información relevante dun texto sinxelo. 
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Uso de certas estratexias de control do proceso lector (anticipación, formulación de 

hipóteses, relectura...). 

Uso dirixido das tecnoloxías da información e da comunicación para a localización, 

selección, interpretación e organización da información. 

Realización de diferentes tipos de lectura: de investigación, de aprendizaxe, de gozo 

persoal, de resolución de problemas. 

Lectura expresiva de textos literarios e non literarios, de diferente tipoloxía textual. 

Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios e non literarios. 

Uso da biblioteca de aula e do centro, amosando certo coñecemento da súa 

organización (catalogación, funcionamento) e participación en actividades literarias e 

na elaboración de propostas. 

Comezo no uso das bibliotecas, incluíndo as virtuais, de xeito cada vez máis 

autónomo, para obter información e modelos para a produción escrita. 

Mantemento adecuado e ampliación da biblioteca persoal. 

Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias. 

Desenvolvemento da autonomía lectora, amosando capacidade de elección de temas 

e de textos e de expresión das preferencias persoais. 

Análise de textos sinxelos escritos en diferentes variedades, bastante evidentes, da 

lingua galega. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

Uso, de maneira xeral, das estratexias de planificación, de textualización e revisión 

como partes do proceso escritor. 

Composición de textos propios de situacións cotiás de relación social 

(correspondencia básica, mensaxes curtas, normas de convivencia, avisos, 

instrucións…), de acordo coas características propias destes xéneros. 

Composición de textos de información e de opinión moi sinxelos, característicos dos 

medios de comunicación social, sobre acontecementos significativos, en situacións 

reais ou simuladas. 

Produción de textos relacionados co ámbito académico para obter, organizar e 

comunicar información (fichas, resumos, informes sinxelos, descricións, explicacións). 
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Redacción de textos breves e sinxelos: carteis publicitarios, anuncios, cómics, 

poemas, cancións e anécdotas. 

Uso das TIC, con certa autonomía, na busca de información, o tratamento dos textos 

e a realización de presentacións. 

Utilización de elementos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión 

(ilustracións, gráficos, táboas e tipografía) e ilustración creativa dos propios textos. 

Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e respecto pola norma 

ortográfica. 

Valoración da escritura como instrumento de relación social, de obtención e de 

reelaboración da información e dos coñecementos. 

Bloque 4: Coñecemento da lingua. 

Uso e identificación intuitiva da terminoloxía seguinte nas actividades de produción e 

interpretación: denominación dos textos traballados; clases de palabras, sílaba tónica 

e átona; oracións e constituíntes da oración (suxeito e predicado); enlaces (preposición 

e conxunción); grupos de palabras (núcleo e complementos); substantivos, xénero e 

número; determinantes e pronomes, adxectivo; tempo e modo verbal; persoa 

gramatical. 

Coñecemento xeral das normas ortográficas, apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas nos escritos. 

Uso de procedementos de derivación, de comparación e de contraste para xulgar 

sobre a corrección das palabras e xeneralizar as normas ortográficas. 

Comparación de estruturas sintácticas diversas para observar a súa equivalencia 

semántica ou posibles alteracións do significado. 

Exploración das posibilidades do uso de diversos enlaces entre oracións (causa, 

consecuencia, finalidade, contradición...), así como algúns elementos de cohesión, en 

relación coa composición de textos. 

Identificación, en oracións, do verbo e os seus complementos, especialmente o 

suxeito, e do papel semántico do suxeito (axente, paciente). 

Transformación de oracións sinxelas de activa en pasiva, e viceversa, para mellorar a 

comprensión de determinados textos. 
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Práctica do paso de estilo directo a estilo indirecto na narración, para mellorar a 

produción de textos. 

Uso eficaz do dicionario, en papel ou electrónico, na busca da ampliación do 

vocabulario e como consulta ortográfica e gramatical. 

Ampliación do vocabulario, mediante o traballo con palabras sinónimas, antónimas, 

homónimas, polisémicas; aumentativos e diminutivos, frases feitas... 

Ampliación do vocabulario mediante os procedementos de creación de palabras: 

derivación (prefixos e sufixos) e composición. 

Coñecemento xeral das características relevantes (históricas, socioculturais...) da 

lingua galega e identificación e valoración desta lingua dentro da realidade plurilingüe 

e pluricultural de España e de Europa. 

Comparación entre aspectos das linguas que o alumnado coñece ou está a aprender 

para mellorar os procesos comunicativos en lingua galega e recoñecer as 

interferencias. 

Bloque 5: Educación literaria. 

Escoita, memorización e reproducción de textos procedentes da literatura popular oral 

galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, ditos, cantigas…), así como da 

literatura galega en xeral. 

Valoración e aprecio do texto literario galego (oral ou non) como vehículo de 

comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

Lectura persoal, silenciosa e en voz alta de obras en galego adecuadas á idade e aos 

intereses (conto, cómic, novela). 

Lectura guiada de textos da literatura infantil en diversos soportes. 

Lectura comentada de poemas, de relatos e de obras teatrais tendo en conta as 

convencións literarias (xéneros, figuras) e a presenza de certos temas e motivos 

repetitivos. 

Recreación e composición de poemas e relatos para comunicar sentimentos, 

emocións, estados de ánimo, lembranzas, recoñecendo as características dalgúns 

modelos. 

Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios. 
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Valoración da literatura en calquera lingua (maioritaria, minoritaria ou minorizada), 

especialmente aquela en lingua galega, como vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento e como recurso de gozo persoal. 

Interese por coñecer os modelos narrativos e poéticos que se utilizan noutras culturas. 

Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables que noutras 

culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer outras maneiras de 

relacións sociais. 

 

E)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DO GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

1.- Comprender que as formas lingüísticas son distintas en función das situacións e 

intencións comunicativas diversas (Obxs. 1, 2, 3, 4, 10). 

2.- Participar en situacións de comunicación formais e informais, con reflexión 

constructiva, coherencia na presentación de ideas e no punto de vista mantido, cunha 

toma de conciencia da intención pretendida e coa apertura cara a opinións diferentes 

e adecuación ás intervencións previas (Obxs. 1, 2, 3, 4, 5). 

3.- Expresar con detalle, oralmente e por escrito, sentimentos, experiencias e opinións 

propias e alleas, de forma clara e ordenada, cun vocabulario apropiado e respectando 

as normas básicas de coherencia, adecuación e corrección textuais (Obxs. 2, 5, 8). 

4.- Producir textos orais e escritos de carácter narrativo, descritivo, dialoxístico, 

expositivo e argumentativo, previa elaboración dun plan, aplicando estratexias de 

relectura e reescritura e de consulta en diccionarios e noutras fontes bibliográficas e 

non bibliográficas (Obxs. 2, 5, 6, 8). 

5.- Coñecer, comprender e valora-la riqueza lingüístico-cultural no mundo e no territorio 

español (Obxs. 1, 2, 6, 10). 

6.- Ler textos literarios e non literarios, identificando as súas modalidades e 

estructuras, resumindo o seu contido, analizando e comentando os seus aspectos 

formais e de contido máis salientables (Obxs. 1, 7). 

7.- Reflexionar sobre a lingua, as súas formas, unidades e estructuras; as 

regularidades sintácticas, morfolóxicas, semánticas e ortográficas; as posibilidades 

expresivas e estéticas desta (Obxs. 1, 8, 10). 
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8.- Aceptar e respecta-la necesidade de corrección gramatical, de coherencia e 

cohesión textuais nas propias produccións orais e escritas (Obxs. 2, 6, 10). 

9.- Empregar estratexias de comprensión de textos coma a distinción en apartados, 

subapartados e parágrafos, a consulta doutras fontes de información (diccionarios, 

manuais, etc.), o subliñado de ideas principais, a determinación das pautas de 

organización do texto, a realización de esquemas de contido e o resumo escrito deste 

(Obxs. 1, 9, 10). 

10.- Experimenta-lo pracer da lectura de textos literarios e o interese polas 

posibilidades de crecemento e de desenvolvemento persoal que ofrecen os textos 

escritos literarios e non literarios (Obxs. 7, 8, 10). 

11.- Coñecer, valorar criticamente as linguaxes dos medios de comunicación, os seus 

códigos, o seu papel na formación de opinión, de gusto, de mitos no público receptor, 

aproveita-las posibilidades expresivas e estéticas que os medios nos poden brindar 

(Obxs. 9, 10). 

LENGUA ESPAÑOLA. 

A) CONTRIBUCIÓN DENDE AS DISCIPLINAS AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Descripción del modelo competencial. 

Trabajar por competencias en el aula supone una reflexión y una reconfiguración de 

los contenidos desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de estas. 

Las competencias no se estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello, generaremos 

tareas de aprendizaje donde favorezcamos en los alumnos la aplicación del 

conocimiento mediante metodologías de aula activas. 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable 

por lo que cada una se estructura en indicadores, grandes pilares que permiten 

describirla de una manera más precisa. Podemos encontrar entre tres y seis 

indicadores por competencia. 

El indicador sigue siendo todavía demasiado general, por lo que lo descomponemos 

en lo que hemos llamado descriptores de la competencia que “describen” al alumno 
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competente en este ámbito. Por cada indicador encontraremos entre tres y seis 

descriptores redactados en infinitivo. 

En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales 

redactados en tercera persona de presente indicativo. El desempeño será el aspecto 

concreto de la competencia que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en 

la unidad, será concreto y objetivable y nos indica qué debemos entrenar y observar 

en las actividades diseñadas. 

Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para 

el proyecto aplicable a toda asignatura y curso. 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, 

tales como, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y 

la educación cívica y constitucional se trabajarán desde todas las áreas posibilitando 

y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos sea el más 

completo posible. 

Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará 

a que nuestros alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores 

que construyan una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir. 

La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente nos llevará a trabajar 

desde las diferentes potencialidades con que cuentan, apoyándonos siempre en sus 

fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas 

las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más 

afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área curricular nos permite utilizar, 

interpretar y expresar con claridad situaciones cotidianas que contengan elementos 

matemáticos. Asimismo, ofrece la posibilidad real de utilizar la actividad matemática 

en contextos variados para poder desarrollar así la utilización del lenguaje como 

instrumento para poder comunicarse y expresarse a diferentes niveles. 
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Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante. 

•  Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y los aparatos 

para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

• Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

• Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones 

problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura. 

 

Comunicación lingüística 

La expresión oral y la expresión escrita requieren un entrenamiento en cada una de 

las áreas. De forma sistemática procuraremos entrenar al menos un descriptor en cada 

una de las unidades didácticas. 

Debido al carácter del área, trataremos de que adquieran las destrezas comunicativas 

en el uso de la lengua. Será una prioridad dotar al alumnado de estrategias que 

favorezcan un correcto aprendizaje y que le asegure un manejo efectivo en las 

situaciones cotidianas y en diferentes contextos en los que se encuentre. 

Los descriptores que utilizaremos serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos. 

•  Disfrutar con la lectura. 

•  Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

•  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

•  Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia para un mejor 

uso de ella. 

•  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 

contextos. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 
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•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas 

o de asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de 

transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Desde esta área se hace 

necesario el manejo de herramientas digitales para la adquisición de información 

transformándola en conocimiento. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura entrenaremos los siguientes descriptores: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria. 

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales 

A través de la lengua, podemos conocer el mundo en el que vivimos, el entorno que 

nos rodea y sus cambios, por lo que esta competencia nos puede dar una visión 

diferente desde la perspectiva de las diferentes manifestaciones culturales y la forma 

de expresión artística. 

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son: 

•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel 

mundial. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 
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•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 

El área de Lengua Castellana y Literatura nos pide desarrollar una serie de actitudes 

y valores que nos van a llevar a saber desenvolvernos en la sociedad en la que 

vivimos. Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de 

cada uno de los descriptores que enunciamos a continuación: 

•  Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto 

de la escuela. 

•  Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y democrático de 

derecho refrendado por una norma suprema llamada Constitución Española. 

•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El área de Lengua Castellana y Literatura exige un proceso de enseñanza-aprendizaje 

activo. El enfoque comunicativo radica en la necesidad de utilizar la lengua. Será 

necesario iniciar al alumnado en el entrenamiento de diferentes habilidades de 

emprendimiento como una forma de consolidar las distintas herramientas para 

comunicarse. 

En este caso, los descriptores a entrenar serían: 

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas. 

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de 

objetivos. 
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•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

•  Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar 

objetivos. 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse 

en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 

eficaz y autónoma de acuerdo a aquello que nos planteamos. En esta área se ve la 

necesidad de trabajar de forma explícita la confianza en uno mismo para poder trabajar 

con los otros y el gusto por aprender. 

Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían: 

•  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

•  Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.  Producir y presentar textos orales adecuados a diferentes situaciones de 

comunicación dirigidas o espontáneas, utilizando el lenguaje oral como una forma de 

comunicación y expresión personal. 

2.  Utilizar el lenguaje oral para comunicarse, siendo capaz de escuchar y recoger 

datos, expresando oralmente su opinión personal, de acuerdo a su edad (turno de 

palabra, pedir permiso, disculpas, peticiones, sugerencias...). 

3.  Reconocer la información verbal y la no verbal de los discursos orales, localizando 

lo más importante de la información. 

4.  Comprender y producir textos orales sencillos según su tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos. 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5.  Utilizar un vocabulario preciso y adecuado a las diferentes formas textuales.  

6.  Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas 

principales y las secundarias y deduciendo el significado de las palabras.  

7.  Memorizar y reproducir cuentos, historias, textos breves y sencillos cercanos a sus 

gustos e intereses, representando pequeñas obras teatro, ayudándose de los recursos 

expresivos adecuados.  

8.  Saber valorar la utilidad de expresarse con corrección y soltura en la vida social y 

escolar.  

9.  Comentar con capacidad crítica el contenido, el lenguaje y la finalidad de textos 

orales y audiovisuales de los medios comunicación. 

10.  Expresar oralmente con pronunciación, entonación, ritmo y volumen adecuados 

distintos tipos de mensajes, en diferentes situaciones y finalidades comunicativas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

1.  Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

2.  Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

3.  Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 

4.  Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas principales y 

las secundarias. 

5.  Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole. 

6.  Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 

7.  Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, ampliar 

conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. 

8.  Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos.  

9.  Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y el tratamiento 

de la información. 

10.  Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 
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1.  Utilizar la lengua, de forma oral y escrita, para formular y responder a preguntas, 

narrar historias y expresar sentimientos, experiencias y opiniones. 

2.  Producir textos con intenciones comunicativas con coherencia, respetando su 

estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación.  

3.  Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos 

de distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 

esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la 

información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos 

para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y las 

ajenas. 

4.  Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 

ortografía de las palabras. 

5.  Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área.  

6.  Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

7.  Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida 

discriminaciones y prejuicios. 

8.  Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática 

de mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad. 

9.  Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

1.  Identificar los componentes básicos de cualquier situación comunicativa. 

2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

3.  Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y reconocer las 

abreviaturas utilizadas, seleccionando, entre las diferentes acepciones de una palabra, 

la más apropiada para su uso. 
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4.  Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos 

ajustando progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación 

escrita a las convenciones establecidas. 

5.  Comprender, explicar y valorar las relaciones semánticas que se establecen entre 

las palabras. 

6.  Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del grupo nominal identificando todas 

las palabras que lo integran. 

7.  Entender el concepto de texto partiendo de la lectura de textos de diversa índole 

que se ajusten a objetivos comunicativos diversos y cercanos a la realidad. 

8.  Identificar y explicar el papel que desempeñan algunos conectores textuales en el 

texto (sustituciones pronominales, sinónimos, hiperónimos, elipsis…). 

9.  Reconocer la realidad plurilingüe de España valorándola como una riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 5: Educación literaria. 

1.  Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute 

e información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 

de máxima importancia. 

2.  Integrar la lectura expresiva y la comprensión y la interpretación de textos literarios 

narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, reconociendo y manejando 

algunos recursos del lenguaje literario (metáforas, personificaciones y juegos de 

palabras) y diferenciando las principales convenciones formales de los géneros.  

3.  Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar de 

la lectura de obras literarias apropiadas. 

4.Elaborar cuentos y poemas sencillos, siguiendo patrones característicos, empleando 

de forma coherente la lengua escrita y la imagen.  

5.  Identificar y corregir, en textos orales y escritos, los rasgos y las expresiones que 

manifiesten discriminación social, cultural, étnica y de género. 

6.  Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad 

y de producciones propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 
 
1.1.  Produce textos orales que nos permitan realizar una gran variedad de funciones 

comunicativas (pedir y dar información, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo, 

desacuerdo, etc.) expresándose con una dicción adecuada (ritmo, entonación...). 

2.1.  Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección respetando las normas 

de la comunicación: turno de palabra, organización del discurso, participación 

respetuosa y ciertas normas de cortesía dentro de la comunicación oral. 

2.2.  Escucha las intervenciones de los compañeros, mostrando respeto y 

consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

3.1.  Maneja el gesto y la entonación como elementos extralingüísticos en el discurso 

oral. 

3.2.  Participa en las actividades de comunicación y expresión oral, exponiendo 

argumentos, planteando ideas y opiniones y comprendiendo lo más importante de la 

información. 

3.3.  Integra recursos no lingüísticos en la narración de experiencias personales y en 

la exposición de conocimientos. 

4.1.  Participa en actividades de comunicación en el aula produciendo textos orales 

según su tipología, valorando y respetando las normas que rigen la interacción oral: 

-  Se expresa oralmente en diferentes situaciones: debates, diálogos, exposiciones.  

-  Elabora entrevistas para pedir información. 

-  Realiza una intervención oral expositiva o narrativa, previamente preparada, con un 

discurso ordenado, coherente e inteligible formulado. 

5.1.  Utiliza un vocabulario adecuado a su edad, en las diferentes formas textuales 

(descripción de objetos, personajes, lugares, escenas, etc.). 

5.2.  Maneja el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 

6.1.  Identifica el tema de un texto.  

6.2.  Resume oralmente un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias, 

así como las referencias más importantes para la comprensión del texto. 

6.3.  Presenta ideas, conocimientos y hechos, narrándolos y describiéndolos de forma 

coherente y ordenada. 
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7.1.  Lee todo tipo de textos con fluidez, velocidad y eficacia, en voz alta, mostrando 

la altura, entonación, y ritmo adecuados a su contenido. 

7.2.  Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus 

gustos e intereses. 

7.3.  Identifica las características expresivas en textos teatrales (admiraciones, puntos 

suspensivos, pausas...). 

7.4.  Participa y representa oralmente historias, cuentos, pequeñas obras de teatro 

infantiles y juveniles, etc., ayudándose de gestos y recursos visuales. 

8.1.  Reconoce las ventajas de comunicarse con corrección y fluidez. 

9.1.  Analiza críticamente los mensajes que transmiten los medios de comunicación. 

10.1.  Es capaz de expresar oralmente diferentes tipos de mensajes y distintas 

necesidades comunicativas (expresión de deseos, gustos, preferencias, sentimientos 

y vivencias). 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

1.1.  Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, 

fluidez y entonación adecuada. 

1.2.  Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 

2.1.  Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las 

secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 

2.2.  Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos 

no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la 

vida cotidiana. 

3.1.  Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 

3.2.  Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 

4.1.  Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura 

organizativa de los textos y analiza su progresión temática. 

4.2.  Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de 

los diferentes tipos de textos. 

4.3.  Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. 

4.4.  Produce esquemas a partir de textos expositivos. 

5.1.  Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 
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5.2.  Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global. 

5.3.  Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. 

5.4.  Realiza inferencias y formula hipótesis. 

5.5.  Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones 

con la información que aparece en el texto relacionada con los mismos. 

5.6.  Critica los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 

5.7.  Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos. 

6.1.  Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos. 

6.2.  Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra. 

7.1.  Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte 

informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o 

en grupo. 

8.1.  Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 

8.2. Comprende textos periodísticos publicitarios. Identifica su intención comunicativa. 

Diferencia entre información, opinión y publicidad. 

8.3.  Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los 

elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios. 

8.4.  Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea 

hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención. 

8.5.  Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos 

de palabras en textos publicitarios. 

9.1.  Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 

9.2.  Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 

10.1.  Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y 

autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca. 

10.2.  Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas 

referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones. 

10.3.  Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de 

diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión 

sobre los textos leídos. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 
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1.1.  Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: 

diarios, cartas, correos electrónicos, imitando textos modelo. 

1.2.  Escribe textos del ámbito académico, cotidiano o social usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

1.3.  Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 

escritura. 

1.4.  Cumplimenta correctamente formularios e impresos de la vida cotidiana: 

inscripciones, solicitudes,... 

2.1.  Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito 

escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando 

una expresión personal. 

2.2.  Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 

ortográficas. 

Reproduce textos dictados con corrección. 

2.3.  Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, 

elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales. 

 3.1.  Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 

3.2.  Escribe dictados sistemáticamente para mejorar en la corrección ortográfica y 

gramatical. 

4.1.  Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de 

diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.). 

4.2.  Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, 

sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes 

(directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 

4.3.  Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, la 

selección y la organización de la información de textos de carácter científico, 

geográfico o histórico. 

5.1.  Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal y 

creativa. 
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6.1.  Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 

7.1.  Valora su propia producción escrita, así como la de sus compañeros. 

8.1.  Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: 

-  Planificación, redacción, revisión y mejora. 

-  Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-

lector, la presentación, etc. 

-  Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta el interlocutor y el asunto de 

que se trata. 

-  Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 

-  Reescribe el texto. 

9.1.  Usa con eficacia las tecnologías de la información y la comunicación para escribir, 

presentar los textos y buscar información. 

9.2.  Utiliza Internet y las TIC: reproductor de vídeo, reproductor de DVD, ordenador, 

reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos 

para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y 

gráficas, etc. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

1.1.  Identifica y reconoce los componentes básicos de la comunicación en las 

diferentes situaciones comunicativas: emisor, receptor, canal, código, mensaje y 

contexto. 

2.1.  Reconoce e identifica: sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombre, 

artículos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

2.2.  Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos sobre las categorías gramaticales y sus normas de uso. 

2.3.  Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales 

o escritas. 

2.4.  Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el sustantivo y el 

resto de los componentes del grupo nominal observando las reglas de concordancia. 

2.5.  Diferencia entre determinantes y pronombres. 

2.6.  Explica y compara los usos del adjetivo calificativo: usos especificativos, 

explicativos y epíteto presentes en un texto y reconoce las diferencias de significado. 
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3.1.  Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que 

desconoce. 

3.2.  Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los diccionarios. 

3.3.  Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una palabra 

explicando su significado en un texto. 

4.1.  Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de su 

producción escrita. 

4.2.  Reconoce, explica y usa sinónimos y antónimos de una palabra aplicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

4.3.  Reconoce y explica las relaciones polisémicas que se establecen en algunas 

palabras aclarando su uso concreto en una oración o en un texto oral o escrito. 

5.1.  Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que mantienen el 

resto de palabras del grupo con el núcleo: artículo que determina, adjetivo que describe 

o precisa al nombre... 

6.1.  Identifica el sujeto y el predicado de oraciones. 

7.1.  Reflexiona y describe la intención comunicativa de un texto a partir de la lectura 

de textos cercanos a la realidad. 

8.1.  Reconoce en un texto algunos conectores. 

8.2.  Selecciona y utiliza adecuadamente las sustituciones pronominales y los 

sinónimos en un texto escrito para evitar la repetición valorando el uso de un léxico 

variado. 

9.1.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España en la actualidad. 

9.2.  Identifica y valora las lenguas y los dialectos de España y respeta a sus hablantes. 

Bloque 5. Educación literaria. 

1.1.  Lee y comenta textos propios de la literatura infantil y juvenil (poesía, cuentos, 

etc.), utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles. 

1.2.  Lee obras y completa actividades propuestas, exponiendo sus opiniones. 

2.1.  Maneja procedimientos para la interpretación de textos, como el subrayado de 

ideas esenciales, la relectura y la consulta en el diccionario. 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2.2.  Elabora, de forma escrita o digital, cuentos y poemas, utilizando la imagen para 

expresar situaciones comunicativas concretas.  

2.3.  Utiliza un vocabulario adecuado según las diferentes situaciones comunicativas 

adquirido a través de la lectura de textos literarios y no literarios.  

2.4.  Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones y juegos de palabras 

en textos literarios. 

3.1.  Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 

3.2.  Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en 

textos literarios. 

4.1.  Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a 

partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y 

rítmicos en dichas producciones. 

5.1.  Selecciona textos orales y escritos de los medios de comunicación impresa, 

audiovisual y digital, identificando rasgos y expresiones que manifiesten discriminación 

social, cultural, étnica y de género. 

6.1.  Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios 

apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción propia. 

6.2.  Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, 

canciones, refranes, adivinanzas, trabale 

 

C) OBXECTIVOS PARA O CURSO 

1.  Comprender de forma oral teniendo en cuenta las características de las diferentes 

situaciones de comunicación. 

2.  Utilizar de forma adecuada los aspectos normativos de la lengua. 

3.  Potenciar el uso creativo de la lengua. 

4. Expresar con claridad, ordenada y coherentemente, vivencias, ideas, 

observaciones, sentimientos, etc. 

5. Elegir las formas de comprensión y expresión adecuadas a las diferentes 

situaciones e intenciones comunicativas. 

6.  Valorar y aceptar las aportaciones propias y las de los demás, respetando las 

normas del intercambio comunicativo. 
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7.  Extraer información de la lectura de textos con una finalidad previa: seleccionar, 

registrar, buscar, recopilar y procesar la información. 

8.  Comprender textos escritos y otros realizados con signos de diferentes códigos, en 

diferentes contextos. 

9.  Conocer y utilizar el valor de la lectura como una actividad indispensable e 

insustituible para ampliar el conocimiento como un elemento de entretenimiento y 

diversión, gozo, información, resolución de problemas, enriquecimiento cultural. 

10. Producir textos escritos propios de la vida social del aula, como modelo de 

comunicar conocimientos, experiencias y necesidades (normas, notas, cartas, avisos, 

circulares...) de acuerdo con las características propias de estos géneros. 

11. Redactar diversos tipos de texto: cuentos, redacciones, descripciones, cartas, 

reportajes, normas, poemas, adivinanzas, trabalenguas, escritos incorporando las 

TIC... 

12. Disfrutar en la elaboración y la producción de textos escritos siguiendo las normas 

y las pautas básicas de ortografía, sintaxis, vocabulario... 

13.  Buscar, recoger y procesar información mediante el empleo eficaz de la lengua. 

14. Conocer la estructura de los textos propios del ámbito académico-escolar 

(cuestionarios, resúmenes, informes, descripciones, explicaciones...), y aplicar estos 

conocimientos a la comprensión y a la producción de textos para conocimientos, 

experiencias y necesidades personales. 

15.  Manejar de forma eficaz los recursos aprendidos para aplicarlos correctamente en 

todas las demás áreas que conforman el currículo, siendo conscientes del uso efectivo 

de la lengua en su aprendizaje personal y en la comunicación. 

16.  Utilizar, de manera dirigida, las tecnologías de la información y la comunicación –

TIC– y los diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro y de localidad) mostrando 

respeto por sus normas de funcionamiento, con la finalidad de obtener información y 

modelos para la composición escrita. 

17. Componer textos de información y de opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre acontecimientos que resulten significativos, con especial 

incidencia en la noticia y en las cartas al director, utilizando soportes del ámbito 

escolar: red WiFi, Notebook y página web del colegio y de la localidad. 
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18.  Saber utilizar distintas fuentes de información para la elaboración de trabajos y 

transmitir la información en distintos soportes, extrayendo de ellas su máximo 

rendimiento. 

19.  Desarrollar el gusto literario y la capacidad estética, de manera que facilite la 

comprensión y la expresión de ideas y sentimientos. 

20.  Explorar y aplicar las posibilidades expresivas básicas de la lengua oral y escrita, 

adquiriendo seguridad en las propias habilidades comunicativas y usos personales del 

lenguaje. 

21.  Componer por escrito, de forma cada vez más compleja, ordenada y coherente, 

ideas, vivencias, sentimientos, hechos reales y fantásticos, tanto en prosa como en 

verso. 

22.  Identificar y apreciar la unidad y la diversidad lingüística española. 

23.  Valorar estas expresiones lingüísticas como hecho cultural enriquecedor para 

todos. 

24.  Analizar el valor de la lengua como instrumento de transmisión de diferentes 

valores. 

25.  Desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, dedicándole parte del tiempo libre 

disponible. 

26.  Leer en voz alta y en silencio y utilizar la lectura como medio de diversión, gozo y 

de aprendizaje. 

27. Leer de forma comprensiva y expresiva textos como medio de afianzar, consolidar 

y reforzar el uso de la lengua, ampliar vocabulario, normas ortográficas, apreciar 

valores artísticos y culturales. 

 

D) CONTIDOS 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

• Diversidad de situaciones comunicativas, espontáneas o dirigidas. 

• El lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, 

recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. Comentario 

y opinión personal. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo 

(turnos de palabra, roles diversos de intercambio, respeto a las opiniones y 
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opciones lingüísticas de los demás, fluidez, claridad, orden, léxico apropiado, 

pronunciación correcta, entonación, gestualidad, tono de voz, acentos, miradas 

y posturas corporales). 

• Intenciones y funciones de la comunicación oral: comprensión de mensajes 

verbales y no verbales. 

• Estructura y características de los mensajes orales según su tipología 

(narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos e instructivos) en 

situaciones comunicativas diversas procedentes de distintos medios de 

información y comunicación (léxico, entonación, recursos expresivos). 

• Comprensión de textos orales, deducción del significado de las palabras según 

el contexto. Ideas principales y secundarias. 

• Audición, reproducción y dramatización de textos breves y sencillos adecuados 

a su edad. 

• Expresión y producción/presentación de textos orales cotidianos y formales en 

el aula: presentarse, contar experiencias personales, expresar estados de 

ánimo, ordenar los pasos de un proceso... 

• Recursos del lenguaje oral: medios de comunicación audiovisual, Internet, 

documentos videográficos y sonoros, etc. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

• Recursos gráficos en la comunicación escrita. Consolidación del sistema de 

lectoescritura. 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos de textos. 

• Comprensión de textos según su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras 

clave. Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. 

Estructura del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del 

texto. Ideas principales y secundarias. Resumen. 
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• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión. 

• Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el 

texto. 

• Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de esta como 

fuente de aprendizaje. 

• Selección de libros según el gusto personal. 

• Plan lector. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

• El texto escrito como fuente de información, de aprendizaje y de diversión. 

• Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 

necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y 

persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y encuestas. 

• Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo 

verbal, puntuación. 

• Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles publicitarios, anuncios… 

• Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura...), revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, 

punto y coma, guion, dos puntos, puntos suspensivos, raya, signos de 

entonación, paréntesis, comillas). Acentuación. 

• Caligrafía. Orden y presentación. 

• Dictados. Plan de escritura. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

• Elementos de la comunicación: emisor, receptor, canal, código, mensaje y 

contexto. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinantes, pronombres, adverbio, verbo, preposición, conjunción 

e interjección. 
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• Manejo progresivamente autónomo de diccionarios y otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

• Conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas que se 

integran en las situaciones de comunicación escrita regulando y asegurando la 

fluidez en el intercambio comunicativo. 

• Observación, reflexión y explicación de las relaciones semánticas de las 

palabras (sinonimia, antonimia y polisemia) y de sus modificaciones y 

asociaciones significativas (metáfora). 

• Reconocimiento y explicación de las relaciones que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal. 

• Reconocimiento y explicación de las funciones oracionales: sujeto y predicado. 

• Observación, reflexión y descripción de los requisitos que deben cumplir los 

enunciados para convertirse en texto: unidad temática, estructura ajustada a la 

intención comunicativa y cohesión de todas sus partes. 

• Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales. 

• Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

Bloque 5: Educación literaria. 

• El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de 

entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de 

aprendizaje, y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

• La literatura: textos literarios y textos no literarios. Prosa y verso. El cuento: la 

estructura. El teatro: personajes y acotaciones. Poesía: verso y estrofa. 

Recursos literarios: la comparación. Los cuentos populares. Recursos literarios: 

la personificación. El teatro: actos y escenas. Poesía: la rima. Las fábulas. 

Recursos literarios: la metáfora. Las leyendas. 

• Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (leyendas, 

canciones populares, cuentos...), textos de género narrativo (cuentos, 

biografías, autobiografías, novela realista, de aventuras, de misterio, de ciencia 

ficción, de fantasía) y textos de otros géneros (teatro o poesía). 
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• Identificación de recursos literarios. 

• Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

•  

E)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 

1.  Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión ou da internet, 

identificando os aspectos xerais máis relevantes así como as intencións, valores e 

opinións explícitos. 

2.  Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de comunicación como 

instrumento de aprendizaxe. 

3.  Interpretar correctamente a retranca, a ironía e os dobres sentidos, en situacións 

de comunicación nas que estes resulten bastante evidentes. 

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

5.  Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións dos demais. 

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

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

7.  Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, sen 

repeticións innecesarias e usando nexos adecuados. 

8.  Elaborar textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación. 

9.  Reforzar a eficacia comunicativa das súas mensaxes orais, coa utilización de 

elementos propios da linguaxe non verbal. 

10.  Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. 

11.  Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 

12.  Usar, de maneira xeral, unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

13.  Recoñecer, de maneira global, e valorar as diferenzas dialectais orais da lingua 

galega. 

14.  Identificar a lingua galega con calquera contexto de uso oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler. 
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1.  Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos 

de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias 

para determinar intencións e dobres sentidos bastante evidentes. 

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

esquemas sinxelos e ilustracións redundantes. 

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

resumir o seu contido. 

4.  Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura. 

5.  Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun texto sinxelo. 

6.  Realizar diferentes tipos de lectura. 

7.  Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con 

fluidez e precisión, atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e 

velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da lectura en voz alta (ler 

para que alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer un texto descoñecido, ler 

para compartir información que se acaba de localizar), facendo participar á audiencia 

da súa interpretación. 

8.  Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como as virtuais, con certa autonomía, 

comprendendo como se organiza e colaborando no seu coidado e mellora. 

9.  Ter interese por ter unha biblioteca propia, física ou virtual. 

10.  Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

11.  Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

12.  Analizar textos sinxelos escritos en diferentes variedades da lingua galega. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

1.  Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do 

texto. 

2.  Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, 

explicar e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións 

cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación. 
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3.  Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar 

información. 

4.  Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. 

5.  Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de información, tratamento dos 

textos e realización de presentacións. 

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

contribúan á súa ilustración creativa. 

7.  Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua 

escrita como medio de comunicación. 

Bloque 4: Coñecemento da lingua. 

1.  Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da 

lingua. 

2.  Coñecer e 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. 

3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe adecuada 

nas producións orais e escritas. 

4.  Recoñecer e empregar os conectores básicos, así como outros elementos de 

cohesión. 

5.  Identificar o papel semántico do suxeito e transformar oracións activas sinxelas en 

pasivas, e viceversa, para mellorar a comprensión e a produción de textos. 

6.  Transformar un texto narrativo sinxelo de estilo directo noutro de estilo indirecto. 

7.  Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as 

palabras que conforman a lingua. 

8.  Coñecer, de xeito xeral, as características relevantes da lingua galega e identificar 

e valorar esta lingua dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de 

Europa. 

9.  Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que utiliza ou está a 

aprender o alumnado. 

Bloque 5: Educación literaria. 
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1.  Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da literatura popular 

galega e da literatura galega en xeral. 

2.  Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptadas á idade e en diferentes 

soportes. 

3.  Identificar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, así como 

temas recorrentes. 

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

5.  Participar activamente en dramatizacións de textos literarios. 

6.  Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en lingua galega, 

como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo 

persoal. 

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

culturais. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 

1.1.  Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, da 

televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo. 

1.2.  Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo, 

de maneira xeral, información de opinión. 

2.1.  Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, 

con certa autonomía, a información relevante e necesaria para realizar traballos ou 

completar información, valorando os medios de comunicación como instrumento de 

aprendizaxe. 

2.2.  Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de 

comunicación. 

3.1.  Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres sentidos. 

4.1.  Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e intervindo coas propostas propias. 
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4.2.  Segue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis 

destacadas. 

4.3.  Iníciase na elaboración de pequenas exposicións orais na aula adecuando o 

discurso ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), 

utilizando o dicionario se é preciso. 

4.4.  Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates. 

4.5.  Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e axusta a este a 

súa produción. 

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

5.2.  Respecta as opinións dos demais. 

6.1.  Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

6.2.  Respecta as opcións lingüísticas dos participantes nos intercambios orais e é 

consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral 

dentro da escola ou fóra dela. 

6.3.  Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo e 

facilitar a súa comprensión. 

6.4.  Exprésase cunha pronuncia e dicción  correctas: articulación, ritmo, entoación e 

volume. 

6.5.  Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

7.1.  Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin repeticións 

innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 

7.2.  Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos adecuados. 

7.3.  Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada contexto. 

7.4.  Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e 

propia da lingua galega. 

8.1.  Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación. 

9.1.  Utiliza a expresividade corporal: miradas e postura corporal para reforzar o 

sentido das súas producións orais. 

10.1.  Amosa respecto ás ideas dos demais e contribúe ao traballo en grupo. 

11.1.  Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a 

cada acto comunicativo. 
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12.1.  Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non sexista. 

12.2.  Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

13.1.  Recoñece textos orais sinxelos pertencentes a diferentes variedades dialectais 

moi evidentes da lingua galega. 

13.2.  Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de 

riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora. 

14.1.  Identifica a lingua galega oral con calquera contexto profesional: sanidade, 

educación, medios de comunicación... 

14.2.  Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou 

descoñecidas. 

 

 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler. 

1.1.  Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

1.2.  Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e 

expositivo). 

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

significado de palabras e expresións polo contexto. 

1.4.  Interpreta personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos. 

 .5.  Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de cohesión 

(repeticións, sinónimos, anáforas). 

 1.6.  Identifica o punto de vista do autor e diferencia, de maneira xeral, información e 

opinión. 

1.7.  Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos 

textos. 

1.8.  Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada 

momento. 

2.1.  Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas 

sinxelos e ilustracións redundantes, relacionándoa co contido do texto que acompaña.. 
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 3.1.  Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 

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

secundarias. 

3.3.  Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

 4.1.  Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, axudándose do título e 

as ilustracións. 

 4.2.  Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión integral, 

cando é preciso. 

 5.1.  Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información 

nun texto sinxelo adecuado á súa idade. 

 5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun texto 

sinxelo adecuado á súa idade. 

 5.3.  Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 

 6.1.  Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de 

aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas. 

 7.1.  Descodifica con precisión e rapidez as palabras. 

 7.2.  Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 

 7.3.  Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. 

 7.4.  Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar escoitando, obter 

nova información... 

 7.5.  Fai lecturas dramatizadas de textos. 

 8.1.  Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e 

colabora no seu coidado e mellora. 

 8.2.  Usa a biblioteca de centro con certa autonomía, para obter datos e informacións, 

e colabora no seu coidado e mellora. 

 8.3.  Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos e informacións, con certa autonomía. 

 9.1.  Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros, físicos ou 

virtuais, en lingua galega. 

10.1.  Amosa interese pola lectura en lingua galega como fonte de aprendizaxe e 

medio de comunicación. 
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11.1  Selecciona persoalmente as lecturas que desexa realizar e é quen de xustificalas 

en función dos seus gustos e necesidades. 

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

12.1.  Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das 

variedades da lingua galega. 

12.2.  Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e 

cultural, así como o estándar como variante unificadora. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

1.1.  Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, 

seleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas ou guións. 

1.2.  Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de 

maneira xeral, os enunciados. 

1.3.  Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, comiñas, signos de 

admiración e interrogación). 

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

morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non sexista. 

 1.5.  Escribe e presenta textos propios elaborando guións e borradores. 

 1.6.  Usa o dicionario durante a elaboración de textos. 

 2.1.  Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, 

imitando modelos: cartas, diarios, mensaxes curtas, normas, notas… 

 2.2.  Redacta textos xornalísticos, anuncios e carteis, imitando modelos publicitarios 

moi sinxelos. 

 2.3.  Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou 

argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás 

características de cada xénero. 

 2.4.  Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos básicos de cohesión, 

usando o rexistro adecuado. 

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

ou dos medios de comunicación. 

 3.1.  Elabora textos escritos propios do ámbito académico (fichas, resumos, 

descricións, explicacións...) para obter, organizar e comunicar información. 
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  4.1.  Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis, 

anuncios, cómics, contos, poemas, cancións e anécdotas. 

  4.2.  Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 

  4.3.  Aprecia os usos creativos da linguaxe. 

 5.1.  Busca e selecciona información en lingua galega en diferentes fontes e soportes 

dixitais. 

  5.2.  Emprega procesadores de textos con certa autonomía. 

  5.3.  Utiliza, habitualmente, correctores de textos en lingua galega. 

  5.4.  Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais. 

  6.1.  Usa recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e 

ilustralos de maneira creativa. 

 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… en calquera soporte. 

 7.2.  Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

1.1.  Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: 

substantivo, determinante, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición e 

conxunción. 

1.2.  Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos 

verbos. 

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

das átonas. 

1.4.  Recoñece as oracións simples, comprende o seu significado, recoñece os seus 

constituíntes inmediatos (suxeito e predicado) e identifica o verbo como núcleo da 

oración. 

2.1.  Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica e 

aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

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

escritas, con especial atención ás regras do h, b/v, c/cc, x, ll. 
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 3.1.  Emprega con corrección os signos de puntuación, facendo unha valoración dos 

resultados. 

 3.2.  Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. 

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

átono. 

 4.1.  Usa diversos conectores básicos entre oracións. 

 4.2.  Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos. 

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

 5.2.  Recoñece se a oración é activa ou pasiva e é quen de facer a transformación 

dunha noutra. 

 6.1.  Transforma un texto sinxelo narrativo de estilo directo noutro de estilo indirecto. 

 7.1.  Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital para buscar calquera palabra, 

seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto e como consulta ortográfica. 

 7.2.  Recoñece e crea palabras derivadas (por prefixación e sufixación) e compostas, 

identificando e formando familias de palabras. 

  7.3.  Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas de 

uso frecuente e frases feitas. 

 8.1.  Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas, 

socioculturais...) da lingua galega. 

 8.2.  Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural 

de España e de Europa. 

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

aprender. 

 9.2.  Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas, ortográficas e léxicas entre 

todas as linguas que coñece ou está a aprender, como punto de apoio para a súa 

aprendizaxe. 

Bloque 5. Educación literaria. 

 1.1.  Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral 

galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, ditos, cantigas…) e da literatura 

galega en xeral. 
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 1.2.  Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de gozo persoal. 

 2.1.  Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

 2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

 3.1.  Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, 

poesía e teatro. 

 3.2.  Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas. 

 3.3.  Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, personificacións, 

hipérboles e xogos de palabras. 

  3.4.  Identifica os temas recorrentes na literatura. 

 4.1.  Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar 

sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas. 

 5.1.  Participa activamente en dramatizacións de textos literarios. 

 6.1.  Valora a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en lingua galega, 

como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo 

persoal. 

 7.1.  Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos da cultura 

galega, amosando interese e respecto. 

 7.2.  Amosa curiosidade por coñecer outras costumes e formas de relación social, 

respectando e valorando a diversidade cultural. 

 

1. Participar en situaciones de comunicación, formales e informales, con reflexión 

constructiva, coherencia en la presentación de ideas y en el punto de vista mantenido, 

con una toma de conciencia de la intención pretendida y con la apertura hacia 

opiniones diferentes y adecuación a las intervenciones previas. 

2. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las 

posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal que ofrecen los textos escritos 

literarios y no literarios. 

3. Leer textos literarios y no literarios, identificando sus modalidades y estructuras, 
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resumiendo su contenido, analizando y comentando sus aspectos formales y de 

contenido más relevantes. 

4. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades 

sintácticas, morfológicas, semánticas y ortográficas; sus posibilidades expresivas y 

estéticas. 

5. Aceptar y respetar la necesidad de corrección gramatical, de coherencia y cohesión 

textuales en las propias producciones orales y escritas. 

6. Expresar con detalle, oralmente y por escrito, sentimientos, experiencias y opiniones 

propias y ajenas, de forma clara y ordenada, con un vocabulario apropiado y 

respetando las normas básicas de coherencia, adecuación y corrección textuales. 

7. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, dialógico, 

expositivo y argumentativo, previa elaboración de un plan, aplicando estrategias de 

relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 

bibliográficas. 

8. Emplear estrategias de comprensión de textos como la distinción en secciones, 

subsecciones y párrafos, la consulta de otras fuentes de información (diccionarios, 

manuales etc.), el subrayado de ideas principales, la determinación de las pautas de 

organización del texto, la realización de esquemas de contenido y su resumen escrito. 

9. Elaborar textos orales y escritos según los diferentes contextos, planificando las 

propias producciones y utilizando de forma adecuada las normas lingüísticas. 

10. Utilizar diccionarios impresos o digitales para la busca, identificación y corrección 

de palabras. 

11. Identificar las normas de la comunicación oral como el empleo de la entonación, 

pronunciación y ritmo apropiados y el uso de un vocabulario adecuado. 

12. Rechazar expresiones y palabras en mensajes orales y escritos que impliquen 

cualquier tipo de estereotipo y perjuicios discriminatorios (racistas, sexistas etc.). 

13. Aplicar las normas básicas de la lengua -ortográficas, gramaticales y léxicas- en 

las producciones propias e identificarlas en textos ajenos. 

14. Comprender mensajes orales y escritos de los distintos medios de comunicación 

(prensa, radio, TV, internet), identificando los elementos lingüísticos utilizados. 

15. Hacer uso de la biblioteca escolar y las tecnologías de la información y de la 
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comunicación como medios para buscar, obtener, seleccionar y elaborar producciones 

propias. 

16. Desarrollar la sensibilidad literaria mediante la lectura de textos literarios de 

diferente época y género, adecuados a su edad. 

 

7.- ACTIVIDADES 

   De xeito xeral plantexaremos para todas as áreas o concepto que se ten de actividade, 

entendéndoas como o conxunto de tarefas e exercicios que propón o profesor e que 

as realiza o alumno no seu proceso de ensinanza-aprendizaxe. Aproveitando as 

experiencias educativas que as familias, as amizades e outras persoas poden 

proporcionar. 

   AS tarefas representan unha situación-problema que debe resolver o alumno, para o 

que deberá realizar operación mentais sobre o contido. Deste xeito poderase coñecer 

o dominio acadado cos indicadores de nivel desa competencia. 

    Estas tarefas poderán ser de memoria, de aplicación, de comprensión, de 

investigación, de organización. Os traballos dos alumnos son un bo indicador do nivel 

acadado no desenvolvemento das competencias básicas. 

   A través das actividades podemos desenvolver as competencias básicas. Nas 

unidades didácticas aparecen relacionadas as actividades que se levarána cabo en 

cada unidade. 

   As actividades serán variadas e fomentarán o traballo individual, en equipo, 

manipulativas, empregando as novas tecnoloxías. Incluiranse tamén actividades de 

reforzo para alumnos que presenten dificultades, e actividades de ampliación para 

alumnos que poden avanzar a maior ritmo. 

 

 

 

 

 

8.- TEMPORALIZACIÓN 
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Nos primeiros días de setembro levarase a cabo a Avaliación Inicial, mediante fichas 

e actividades para unha recollida inicial de datos. 

Traballaranse 4 unidades por trimestre. 

9.- METODOLOXÍA 

Traballar de manera competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; 

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

maior grado de protagonismo. 

En concreto, na área de Valores Sociales e Cívicos: Os alumnos formaranse na 

reflexión e a vivencia dos valores ao longo de toda a Educación Primaria; para iso, 

deberán formarse no respeto dos dereitos humanos elas liberdades fundamentais e 

prepararse para asumir unha vida responsable nunha sociedade libre e tolerante coas 

diferencias.   

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

axudarán a construir a súa identidade individual para poder chegar a construír unha 

sociedade colectiva con valores cívicos e socialmente recoñecidos. 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a 

predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar 

estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para 

que todo o alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para 

poder desarrollar unha aprendizaxe permanente ao largo da vida. 

Nesta área, os alumnos inícianse no desarrollo da estimulación do pensamento crítico, 

a asimilación de valores, a toma de decisións desde xuízos morais e resolución de 

problemas polo que deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traball en 

grupo colaborativo como unha forma de entrenar as diferentes habilidades para 

desarrollar a capacidade de crear espazos de convivencia pacífica, democrática cuns 

valores socialmente recoñecidos. 

Os contidos da área de Valores Sociais e Cívicos están organizados ao redor dos 

conceptos fundamentais vinculados ao contexto real; será importante traballar a parte 

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

proxectos reais cercanos ao alumnado. 
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10.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas orais 

Exposición autónoma dun tema. 

O alumno expón o tema según unha ordenación ou secuencia preparada. Nesta 

modalidade o alumno pode dispor de tiempo para prepararse o tema ou, pola contra, 

a explicación inmediata do mesmo. 

Debates. 

Esta modalidade pode utilizarse de forma individual ou grupal. Entre as súas vantaxas 

pódese destacar, a interacción entre os membros do grupo, a valoración dos feitos e 

as opinións dos participantes. 

Entrevista profesor/alumno. 

Na entrevista estructurada, ante a pregunta do profesor, o alumno dará unha respoesta 

concreta. En cambio, na entrevista semiestructurada as preguntas relaciónanse coas 

respostas anteriores e poden facerse comentarios por unha e outra parte, co cal 

gáñase en fluidez. Según o seu propósito a entrevista pode ser interrogadora centrada 

na información a lograr polo entrevistador; transaccional centrada na experiencia 

relacional e orientadora centrada na axuda que o entrevistador presta ao entrevistado. 

Comunicación de obxectivos. 

Pódese realizar ao inicio ou noutro momento da secuencia, a través da cal el profesor 

pretende comunicar os obxectivos e comprobar a imaxe que elaborou o alumno. Debe 

ter un plantexamento motivador e promover a participación dos alumnos. Pódese partir 

de xogos, cómics e  historias coñecidas e transformadas polo profesor para situar o 

obxecto de estudo. 

Verbalización de obxectivos. 

Este tipo de técnica persigue promover que os obxectivos  dunha determinada tarefa, 

formulados polo profesor, sexan verbalizados polos estudantes antes de realizala. Os 

alumnos deben comunicar as finalidades, utilizando as formas  as palabras que 

consideren máis idóneas. 

Comentario de texto, figuras, etc. 
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Probas escritas 

Pruebas de ensaio ou redacción. 

É o modelo clásico de exercicio escrito, no que a redación organízase en torno a un 

tema. O contido pode ser imposto u optativo e coa posibilidade de uso de material ou 

sin el. 

Resolución de situacións problemáticas. 

Preséntase ao alumno situacións-problemas cuxa solución requere a utilización  un 

concepto aprendido antes (problemas matemáticos o físicos, tradución de idiomas, 

análise de casos, comentario de textos, etc.). As situacións presentadas deben ser 

similares ás plantexadas ao comezo da secuencia de aprendizaxe para coñecer e 

activar as ideas previas dos alumnos. 

Identificación e categorización de exemplos. 

Trátase de identificar exemplos ou situaciones relacionadas cun concepto mediante 

técnicas de evocación ou de recoñecemento. Ten a vantaxa de que evalúa as 

aprendizaxes mediante a activación de coñecementos e, por tanto, evita a 

memorización. É un procedemento axeitado para valorar a capacidade de aplicar un 

concepto adquirido a situacións novas. 

Probas obxectivas. 

As características principais deste tipo de probas son a presencia dun alto número de 

preguntas, das respostas posibles para cada ítem só unha é verdadeira e a valoración 

dos resultados da proba é de forma inmediata. Existen distintos tipos como a resposta 

breve (cando a cuestión se responde cunha soa palabra, número ou indicación; ou 

cando esas palabras cubren espazos en blanco que aparecen no texto); selección de 

alternativas (a resposta pedida é bipolar como, verdadeiro/falso; si-non; sempre-nunca 

e excluínte); elección múltiple (cada ítem ou cuestión presenta varias alternativas), 

emparellamento (son listas de elementos entre os que o alumno debe establecer unha 

determinada relación lóxica por parellas); ordenamento (o alumno debe colocar nalgún 

orden específico series de elementos que se lle presentan sin orde); analoxías 

(preséntase unha premisa como pregunta, exemplo: 9 é ao 3 o que 60 a...). 

Cuestións breves e variadas. 
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Os alumnos deben contestar por escrito a unha serie amplia de cuestións breves para 

paliar o influxo do azar das probas obxectivas. 

Mapa conceptual. 

É un instrumento moi útil para facilitar a organización e estruturación dos novos 

coñecementos aprendidos. Por outro lado, permiten ao alumno expresarse según as 

súas propias referencias e formas de actuar, e así comunicar as súas diferentes 

representacións. 

Diario de clase do profesor. 

Pódese reflexar nun anecdotario ou diario o máis significativo: o que  funcionou mal e 

ben, que debería cambiar, as preguntas dos alumnos, etc. para telo en conta nas 

evaluacións sucesivas. 

Análise dos cadernos dos alumnos. 

O caderno de clase do alumno é un instrumento de recllida de información moi útil para 

a avaliación continua, pois reflexa o traballo diario que realiza o alumno. É preciso 

establecer uns criterios previos que faciliten a valoración dos estudiantes, evitando que 

ningún deles por sí sos determinen a avaliación propiamente dita. Desde o primeiro 

momento, os alumnos coñecen os aspectos que se van  valorar no seu caderno e, 

unha vez realizada a valoración devolvelos para indicar cales son os aspectos que 

leva ben, nos que está mellorando e os que necesita traballar ou cuidar: limpeza, 

ortografía, esquemas, debuxos, presentación, expresión escrita,… 

Carpeta de traballos. 

É un instrumento de realizacións do alumno que, presentadas por escrito e 

organizadas, nun formato determinado, veñen a ilustrar os progresos do alumno na 

súa aprendizaxe. Podemos atopar: 

• Diarios, cadernos 

• Comentarios sobre un traballo, reflexións persoais, sentimentos,.. 

• Ideas sobre proxectos, investigacións 

• Grabacións 

• Obras de arte, vídeos, fotografías ou outras expresións creativas 

• Evidencias do esforzo realizado para levar a cabo as tarefas do curso 



 

125 

• Asignacións grupais 

• Composicións 

• Exemplos que demostren o progreso do estudiante  unha destreza específica 

• Comentarios 

• Exercicios 

• Exames 

• Monografías,... 

O alumno pode mostrar ao profesor o traballo realizado. Esta carpeta pode presentarse 

ao final de cada trimestre ou ao finalizar un conxunto de temas. Algúns criterios formais 

na presentación da carpeta poden ser: 

• Índice da carpeta 

• Criterios polos que se elexiu un conxunto de traballos 

• Resumo ou valoración final da avaliación dos traballos 

 

11.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUIDOS OS LIBROS DE TEXTO 

Seleccionaranse en base ós seguintes criterios: 

• Adecuación ao contexto do centro 

• Correspondencia cos obxectivos 

• Progresión dos contidos e obxectivos 

• Adecuación aos criterios de avaliación 

• Variedade das actividades 

• Claridade e amenidade gráfica e expositivas 

• Atención á diversidade 

• Contribución ó desenvolvemento das competencias básicas 

En cada área empregaranse, ademais do libro de texto, os recursos do centro 

(biblioteca,  programas informáticos, internet, mapas…..). Traballarase tamén con: 

• Caderniños. 

• Fichas de reforzo e ampliación. 

• Fotocopias. 

• Prensa. 
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• Follas de datos. 

• Gráficos. 

• Esquema explicativos. 

• Materiais diversos segundo a natureza dos contidos. 

Os seguintes materiais dixitais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos 

da área de Plástica: 

• Vídeos e crebacabezas de obras de arte. 

• Actividades interactivas compositivas. 

• Actividades de técnicas plásticas con barra de ferramentas. 

• Tamén a consulta de páxinas web da proposta didáctica, así como as 

actividades suxeridas de reforzo e ampliación para atender á diversidade do alumnado. 

 

12.-CRITERIOS DE AVALIACIÓNE DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Deben identificarse e definir os criterios de referencia que poden ser útiles para 

analizar unha tarefa. 

A avaliación  levaráse a cabo tendo en conta os diferentes elementos do currículo. 

Os criterios de avaliación das áreas serán referente fundamental para valorar tanto o 

grao de adquisición  das competencias básicas como da consecución dos obxectivos. 

O resultados da avaliación  expresaranse nos termos seguintes: 

Cualificacións positivas: suficiente (SU), ben (BE), notable (NOT) e sobresaínte (SB) 

Cualificación negativa:    insuficiente (IN) 

No proceso de avaliación continua, a cualificación das áreas será decidida pola mestra 

ou mestre que as imparta. Ao final de cada período establecido adoptarase a decisión 

sobre o grao de adquisición e desenvolvemento das competencias básicas  así como 

da consecución dos obxectivos.Tendo esto en conta, as cualificacións ( nunha escala 

de 10 indicadores), serían: 

Suficientemente adquiridos (SU) : un mínimo de 5 indicadores superados 
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Ben adquiridos (BE) : un mínimo de 6 superados 

Adquiridos de forma notable (NOT)  un mínimo de 7 superados 

Plenamente adquiridos (SB) : superados os 10 indicadores 

En canto ó grao de desenvolvemento das competencias básicas a cualificación 

graduarase en  Baixo, Aceptable, Bo ou Excelente. 

Tódolos membros do ciclo chegamos a un consenso ao establecer os criterios de 

cualificación en cada área que se describe da seguinte maneira: 

-Comprensión dos conceptos e o grao de adquisición de habilidades básicas: 

40% 

-Constancia no traballo: 30% 

-Interés por saber: 10% 

-Actitude persoal e a cooperación cos compañeiros/as: 20% 
                                                                    

 

13.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS. 

Todos os compoñentes do ciclo  estamos de acordo sobre as directrices para levar a 

cabo a avaliación inicial que sempre se pode cambiar sobre a marcha adaptándoas á 

realidade. Estas directrices van encamiñadas a realización dunha avaliación 

sistemática de grabación daqueles aspectos observables dos alumnos e alumnas. Isto 

podemos facelo a través da observación directa e indirecta que nos axudará a apreciar 

o nivel do que podemos partir desde o punto de vista conceptual como habilidades e 

actitudes (hacia o traballo e hacia a comunidade escolar). 

Tamén se porán probas específicas (orais e escritas) da área de coñecemento partindo 

dos mínimos do ciclo ou nivel anterior para obter resultados máis cuantitativos.   

  

 

14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
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Número de alumnos 

Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividad,…). 

Fortalezas do grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos curriculares. 

Necesidades e identificación: Planificación de estratexias metodolóxicas, xestión de 

aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas 

Fortalezas identificadas no grupo en canto a aspectos competenciais 

Necesidades individuais 

Alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu 

proceso de aprendizaxe. Tendo en conta os alumnos con necesidades educativas, con 

altas capacidades, e outras con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran 

atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar. 

Medidas organizativas que se van adoptar: Planificación de reforzos, situación de 

espazos, xestión de tempos grupales para favorecer a intervención individual. 

Medidas curriculares vas e recursos. 

Modelo de seguimento s utilizar con cada un deles. 

Avaliación dos seus progresos: A avaliación inicial será o punto de referencia para a 

toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo así como para adoptar 

as medidas de apoio, reforzo e recuperación que sexan necesarias para cada alumna 

ou alumno. Esta avaliación incluirá a análise dos informes individuais do segundo ciclo 

e completarase coa información obtida das familias nas entrevistas persoais. 

Partindo do resultado da avaliación inicial, podemos atoparnos: 

Alumnas/os con pequenas diferenzas: poden solucionarse con traballo individualizado  

ou traballo en equipo dentro da aula  con fichas de reforzo ou ampliación segundo o 

caso. 

Alumnas/os con problemas de aprendizaxe nunha ou máis áreas: sería necesaria a 

intervención do profesorado especializado (PT, AL) en coordenación cos demais 

profesores/as. Sería necesario facer uso dunha metodoloxía específica, material 

didáctico complementario e posiblemente a organización de grupos de traballo 

flexibles. 

Alumnas/os con dificultades relevantes: o Departamento de Orientación avaliará e 

diagnosticará a necesidade dunha adaptación curricular da que dependerá o maior ou 
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menor afastamento do currículo básico. Para que a atención sexa efectiva a 

coordenación do profesorado en canto á metodoloxía, espazos e tempos é 

fundamental. 

 

 

 

 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES. 

Neste  curso temos alumnos  con asignaturas pendentes de cursos anteriores e que 

recibirán apoio. Algúns destes, promocionaron por imperativo legal, polo cal deberanse 

tomar as medidas oportunas e estudar a necesidade de realizar unha adaptación 

curricular en caso de que se considere necesario. 

Temos tamén un alumno con TEA e ACS que estará as 3 primeiras horas de cada día 

na aula específica e recibirá apoio na aula ordinaria 

 

 

 

15.- PLAN E ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN  PARA ALUMNADO 
QUE REPITE. 
 

Para os estudiantes que teñen un ritmo máis lento de aprendizaxe considéranse as 

seguintes pautas de reforzo:                               

1. A variación dos recursos materiais cos que presentar o contido (as follas individuais 

de traballo, follas de estudio preparado polo profesor, diagramas ...)  

2.- O reforzo dos logros.  

3.- Demostración do valor funcional dos contidos que se traballan.  

4.- Fortalecer o traballo técnico que se convirte en ferramentas para unha aprendizaxe 

máis autónomo (esquemas, resumos, etc  ..).    

5 .- Apoio na aula ou fóra  polos titores ou especialistas.   

Para os estudiantes que mostran un rápido avance nas actividades suxírese: 

1-Propoñer actividades para profundizar os conceptos traballados dacordo a súas 

preferencias e logo expónense ao resto da clase.                                               
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2 – Convertirse por un tempo en titores dos alumnos que están retrasados. 

 

 

16.-CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 
NO CURSO. 
Os temas transversais serán traballados en todas as áreas de maneira interdisciplinar. 

As actividades que se propoñen nas diferentes áreas van enfocadas á adquisición 

significativa de coñecementos asegurando a funcionalidade da aprendizaxe ao longo 

de todo o proceso, é dicir, todas as actividades van enfocadas á adquisición dos 

elementos transversais, para o que teremos en conta: 

• Unha consolidación firme das destrezas básicas do comportamento: o que lles 

permitirá acceder a unha ampla gama de posibilidades creativas, expresivas e 

de enriquecemento persoal. 

• Unha comprensión e asimilación de contidos cada vez máis amplos e 

perfeccionados, que atendan ás súas necesidades, intereses e motivacións e 

aséntense sobre os seus coñecementos previos. 

• Unha progresiva especialización nas diferentes áreas, captando as relacións 

establecidas entre elas, para lograr perspectivas globalizadores e dotar de 

unidade interna ás aprendizaxes escolares. 

Á hora de desenvolver as actividades globalizadoras tamén se teñen en conta outra 

serie de aspectos como a etapa evolutiva na que se atopa o noso alumnado o que 

implica: 

• Relacionar as actividades escolares coa vida cotiá do alumnado, e coas súas 

experiencias obtidas en todos os ámbitos, para tomar conciencia da progresiva 

complexidade destes. 

• Facilitar a construción de aprendizaxes, enlazando os novos contidos escolares 

cos integrados previamente. 

• Afianzar as destrezas instrumentais básicas, valorando a súa incidencia nas 

demais áreas. 

• Consolidar un método de estudo, para enfrontarse con éxito a calquera 

situación. 

• Profundar a reflexión sobre as causas e efectos de feitos e acontecementos 
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sociais e as relacións entre os elementos intervenientes. 

• Atender á diversidade dos alumnos, tanto para compensar carencias 

instrumentais como para motivarlles a pensar, razoar e reflexionar. 

• Estimular, na medida do posible, a xeneralización e construción de conceptos 

máis complexos, como preparación a etapas educativas posteriores. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TIPO EN RELACIÓN AOS DIFERENTES  ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 

Educación viaria: 

• Creación de circuítos por parte do alumnado. 

•  Elaboración de sinais de tráfico, murais, cómics, etc 

•  Visitas de policías de tráfico ao centro para que conte as súas experiencias e 

expoñan contidos relacionados coa educación viaria. 

•  Educar a través de xogos e actividades lúdicas: Unidade móbil do parque 

infantil de tráfico, saídas prácticas á rúa 

•  Charlas co obxectivo de conseguir a sensibilización dos nenos sobre os 

problemas de tráfico e prevención de futuros accidentes. 

Educación para a saúde e a actividade física: 

•  Taller de froitas, en busca dunha alimentación sa. Plan foita na escola 

•  Realización de murais, debuxos e revistas. 

•  Participación nos programas de saúde: importancia de hixiene bucodental. 

•  Fomenta r a participación e formación do profesorado e das familias 

•  Charlas por parte do equipo médico da zona, revisións e valoracións 

preventivas dirixidas cara ao noso alumnado. 
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•  Potenciar os temas relacionados coa educación para a saúde nas Escolas de 

pais/ nais. Reunións cos pais / nais de carácter formativo. 

•  Implicación desde a área de educación física en aspectos de autonomía, 

valoración do corpo, prácticas de actividade física, posturas correctas, etc. 

•  O centro proporciona actividades extraescolares lúdicas e deportivas para 

ocupar o tempo de lecer do noso alumnado. 

•  Talleres de portas abertas, xornadas divulgativas sobre hábitos nocivos ou 

outros temas de interese. 

•  Participación activa e conxunta da comunidade escolar en Programas de 

educación para a saúde na escola. ?Na escola Froita? 

 

EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL 

•  Discusión de dilemas morais 

•  Actividades grupales 

•  Debates a través de conflitos de valor, aceptando as normas que 

democraticamente se establezan, respectando os distintos tipos de vista e a 

quenda no diálogo. 

•  Coloquios que promovan o respecto ao demais. 

•  Prácticas que favorezan as habilidades sociais. 

•  Creacións de contos, redaccións de valores, fichas. 

 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN 

•  Utilización de programas, lousa dixital e contornas que faciliten a súa 

aprendizaxe nas diferentes áreas de contidos: matemáticas, linguas, músicas, 

naturais, sociais ,etc. 

•  Procura de aplicacións relacionadas co contido que se está estudando nese 

momento. 

•  Realizar actividades de forma interactiva. 
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•  Espertar o interese por coñecer  cousas diversas e darlles pautas para acceder 

á información precisa potenciando o seu razoamento. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITO DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA. 

•  Pedir ao alumno que busque un dato concreto nun texto. 

•  Que o alumno lea un texto con parágrafos cortitos e sexan capaces de 

expresalo oralmente ao resto de compañeiros coas súas propias palabras. 

•  Extraer ideas principais de pequenas lecturas e contos. 

•  Completar contos e historias. 

•  Inventar contos e expoñelos oralmente e por escrito. 

 

EDUCACIÓN PARA A PAZ, XUSTIZA, IGUALDADE E LIBERDADE 

•  Xogos cooperativos e participativos 

•  Actividades de escoita e cooperación grupal. 

•  Debates e coloquios. 

 

 

17.- PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 

Actividades dirixidas aos alumnos e coordinadas polo titor/a que conducen a unha 

reflexión sobre estos valores e a unha mellor asimilación dos mesmos. 

Valores persoais: 

• Libertade, responsabilidade. 

•  Traballo, fortaleza, voluntade. 

•   Sentido da vida, sexualidade. 

•   Sentido crítico ante a información. 

•   Uso do tempo libre. 

•   Sinceridade, naturalidade. 



 

134 

Valores familiares: 

•   Valores de convivencia: orden, urbanidade, tono humano, educación. 

•   Valor da familia: respeto mútuo, confianza, relacións cos pais. 

Valores sociais: 

•   Solidariedade, xustiza, xenerosidade. 

•   Amizade e compañerismo. 

•   Influencia do ambiente 

•   Problemas actuais da sociedade: drogas, sida, sectas, etc. 

 

18.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO MOMENTO LECTOR, AO PLAN TIC E AO 
PLAN DE CONVIVENCIA 

A- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Faranse actividades que terán como finalidade: 

- Desenvolvemento sistemático da competencia lectora 

- Empregar a lectura como ferramenta para acceder á aprendizaxe e coñecemento 

- Empregar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal 

- Axilizar a lectura e a escritura en todas as áreas 

- Traballar con todo tipo de textos: literarios, expositivos, xornalísticos, publicitarios 

en soporte impreso ou electrónico. 

- Ensinar estratexias de comprensión lectora 

Deste xeito trataremos de ler cos alumnos os diferentes textos do tema, as noticias 

atopadas,...contos infantís e fábulas, ...  relacionados co que se está a traballar. A 

lectura poderá ser silenciosa, dirixida pola mestra o, en voz alta, colectiva, … 

Trataremos de seguir as directrices marcadas no proxecto lector do noso centro e 

adicaremos 25 minutos diarios , despois do recreo, para ter un momento lector 

conxunto. 

 

 

B-  ACCIÓNS PARA A CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 
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A aplicación das TIC ao traballo da aula convértese nunha peza clave na educación e  

formación do alumnado. Os textos do alumnado  compleméntanse con información e 

actividades en  Internet, xa que dispoñen de ordenadores individuais e pantalla dixital 

na aula (Proxecto ABALAR) 

⚫ Recanto dixital: visitar diversas páxinas web relacionadas cos temas 

traballados que se lle irán indicando en cada tema( biografías de personaxes, 

asociacións, ONGs, 

⚫  Propoñer ao alumnado que localicen máis información ou investiguen e que 

elaboren un traballo cun procesador de textos. 

 

C- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

A escola é un lugar de encontro entre persoas distintas que forman unha comunidade 

e, polo tanto, é o lugar idóneo para aprender por propia experiencia as actitudes 

básicas e necesarias para unha convivencia libre, democrática, solidaria e 

participativa. E esta asignatura, en particular, convértese nun instrumento para 

traballar e avaliar a convivencia entre todos os membros da comunidade educativa xa 

que se vai reflexionar sobre as pautas de comportamento que nos permiten convivir 

coas demais persoas e vanse desenvolver valores como o respecto, a solidariedade, 

a responsabilidade etc. De feito, traballaranse e levaranse a cabo todas as medidas 

incluídas no RRI e propostas polo Observatorio da convivencia do noso centro ( a 

puntualidade, o cuidado do material propio e alleo, manter a limpeza do centro, do 

material, ou cando se fagan visitas manter limpios os lugares que visitamos, evitar os 

insultos, a falta de respeto, resolución de conflitos...) 

 

 

19.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLAR E PROGRAMADAS. 
 
⚫    Pedir aos alumnos que reflexionen sobre todo o traballado e elaboren unha 

síntese de      como explicarían a un descoñecido de que vai a materia. Poden facelo 

de forma oral ou no caderno. Animar os alumnos a compartilo na casa e, se é 

posible, preguntar posteriormente que lles pareceu e que cuestións se suscitaron. 
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⚫ Mirar as páxinas do libro e o índice do tema cos alumnos. Pedir que prioricen 

aquel que lles esperta maior curiosidade e que expliquen por que. Invitar os alumnos 

a compartir as súas expectativas coa súa familia. 

⚫ Moitas veces membros das familias dos nosos alumnos poden converterse en 

recursos extraordinarios para o traballo na aula. Os seus traballos (médicos, 

profesores, avogados, policías, etc., pero tamén os labores do fogar), afeccións, 

participación en organizacións, experiencias pasadas poden ser unha fonte de 

recursos moi valiosa. 

⚫ Coidar que aqueles alumnos para os que esta actividade non é fácil pola súa 

situación persoal se sintan incluídos. Poden contar con irmáns, curmáns, amigos, 

veciños… Abrir a invitación a compartir a aprendizaxe o suficiente para que todos se 

sintan incluídos. 

⚫ Na sección Son capaz de… pídese aos alumnos que realicen unha tarefa 

complexa na que se apliquen os coñecementos e destrezas traballados no tema. 

⚫ Solicitar ao alumnado a búsqueda de información sobre os temas traballados 

en pax web que lle iremos indicando. 

 

20.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E  A 
PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Revisaremos e avaliaremos: 

-Que porcentaxe de alumnos acadaron os obxectivos de aprendizaxe das diferentes 

unidades e materias. 

-Que é o que mellor e peor funcionou en cada unidade e materia. 

-Que cambiaría no desenvolvemento de cada unidade e cada materia para o próximo 

curso e por que. 

 

 

21.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROPIAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

As normas de avaliación en Educación Primaria establecen que os profesores 

avaliarán os procesos de enseñanza e a súa su propia práctica docente en relación 
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co logro dos obxectivos educativos  programados.  Esta avaliación terá tamén un 

carácter continuo e formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

- Nivel de  consecución de obxectivos programados. 

- As actividades feitas. 

- A metodoloxía empregada. 

- Temporalización prevista. 

- Contidos establecidos. 

- Materiais e recursos empregados. 

- A organización da aula.    

- O uso do centro de recursos. 

- A relación entre profesor e alumnos. 

- A relación entre os profesores. 

- A convivencia entre os estudiantes. 

-Autoavaliación do profesor 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS. 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DENDE AS DICIPLINAS AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Esta área contribúe a desenvolver, a través dos seus contidos, algúns aspectos 

destacados de varias competencias. 

Competencia social e cidadá. En relación con esta competencia, a área afronta o 

ámbito persoal e público implícito nela: propicia a adquisición de habilidades para vivir 

en sociedade e para exercer a cidadanía democrática. Así, a área pretende o 

desenvolvemento de nenos e nenas como persoas dignas e íntegras, o que esixe 

reforzar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal, e favorecer o espírito crítico 

para axudar á construción de proxectos persoais de vida. Tamén se contribúe á 

competencia e a mellorar as relacións interpersoais na medida en que a área favorece 

a universalización das propias aspiracións e dereitos para todos os homes e mulleres, 

impulsa os vínculos persoais baseados en sentimentos e axuda a afrontar as 

situacións de conflito, ao propoñer a utilización sistemática do diálogo. Para isto, a 
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área inclúe contidos específicos relativos á convivencia, a participación, ao 

coñecemento da diversidade e das situacións de discriminación e inxustiza, que deben 

permitir consolidar as habilidades sociais, axudar a xerar un sentimento de identidade 

compartida, a recoñecer, aceptar e usar convencións e normas sociais e interiorizar os 

valores de cooperación, solidariedade, compromiso e participación tanto no ámbito 

privado, coma na vida social e política, favorecendo a asimilación de destrezas para 

convivir. 

Así mesmo, a área contribúe á adquisición do coñecemento dos fundamentos e os 

modos de organización das sociedades democráticas, á valoración da conquista dos 

dereitos humanos e ao rexeitamento dos conflitos entre os grupos humanos e ante as 

situacións de inxustiza. Son contidos específicos da área os principios contidos na 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos, a Convención dos Dereitos do Neno e 

a Constitución española, así como a súa aplicación por parte de diversas institucións. 

A identificación dos deberes cidadáns e a asunción e exercicio de hábitos cívicos 

adecuados á súa idade no ámbito escolar e social, permitirá que os futuros cidadáns 

se inicien na construción de sociedades máis cohesionadas, libres, prósperas, 

equitativas e xustas. 

Competencia en comunicación lingüística: Á competencia en comunicación 

lingüística contribúese na medida en que se desenvolva a capacidade de ler, escoitar 

e ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e con espírito crítico, a de 

poñerse no lugar doutras persoas, expresar adecuadamente as propias ideas e 

emocións e aceptar e realizar críticas con espírito construtivo. Tamén cando se 

traballen habilidades para establecer vínculos e relacións construtivas cos demais e 

para achegarse a novas culturas, capacidades todas elas imprescindibles para 

protagonizar un diálogo frutífero en que se chegue a acordos e pactos. Do mesmo 

xeito, o coñecemento de usos e termos propios da área por unha parte e, por outra, o 

uso sistemático do debate, procedemento imprescindible nesta área, contribúen 

especificamente ao desenvolvemento desta competencia, porque este esixe 

exercitarse na escoita, a exposición e a argumentación. 

Competencia para aprender a aprender: Ao desenvolvemento desta competencia 

contribúese na medida en que a área propón o estímulo das habilidades sociais, o 
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impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación, 

que require o desenvolvemento dun pensamento propio. A síntese das ideas propias 

e alleas, a presentación razoada do propio criterio e a confrontación ordenada e crítica 

de coñecemento, información e opinión favorecen tamén as aprendizaxes posteriores. 

Ademais, aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias 

capacidades e das estratexias necesarias para desenvolvelas, así como do que se 

pode facer por un mesmo e o que se pode facer con outras persoas por medio da 

aprendizaxe cooperativo. O coñecemento dun mesmo e a colaboración cos demais 

que propón a área son aspectos que apoiarán o desenvolvemento desta competencia. 

Competencia de autonomía e iniciativa persoal: Desde a área favorécese a 

competencia de autonomía e iniciativa persoal, na medida en que se desenvolven 

iniciativas de planificación, toma de decisións, participación, organización e asunción 

de responsabilidades. A área adéstrase no diálogo e o debate, na participación, na 

aproximación respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e económicas e na 

valoración crítica destas diferenzas así como das ideas. O currículo atende, desde a 

argumentación, á construción dun pensamento propio e á toma de postura sobre 

problemas e posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía do alumnado para 

analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto aos demais, 

así como a disposición a asumir riscos nas relacións interpersoais. Ademais, esta 

competencia supón a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar 

accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico. Trátase de traducir as ideas, acordos ou pactos en 

accións, levar as solucións á práctica e ter a confianza de que os cooperantes o farán 

do mesmo modo. Saber traballar de forma cooperativa e flexible, organizar tarefas, 

exercer liderado ou ser capaz de aceptar a disciplina nun traballo en común. E desde 

esta base, asumir riscos razoables co que supón de satisfacción e confianza no grupo. 

Coñecemento e interacción co mundo físico. Estudos e traballos desenvolvidos 

pola área inclúen, entre outros aspectos, a percepción e coñecemento do espazo físico 

e natural en que se desenvolve a actividade e a convivencia humanas, tanto noutros 

ámbitos coma no máis inmediato, así como a interacción que se produce entre ambos. 

Os problemas medioambientais, o aprecio e coidado do medio como un ben común, o 
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consumo racional e responsable; en suma, os dereitos e deberes que nos afectan en 

relación á natureza, a conciencia da obriga de coidar, respectar e mellorar o que nos 

rodea. 

A competencia  cultural e artística relaciónase principalmente coa súa vertente de 

coñecer e valorar as manifestacións culturais, os seus logros relevantes e o seu 

significado en diferentes grupos e sociedades. A análise, estudo e valoración de tales 

manifestacións e logros suporá entender o significado da diversidade social e cultural, 

traballar pola convivencia de culturas distintas nunha sociedade plural, como a nosa, 

e rexeitar as discriminacións provocadas polas desigualdades persoais, económicas 

ou sociais. 

O coñecemento e o uso de termos e conceptos propios da análise do social, posibilitan 

o enriquecemento do vocabulario. Intimamente asociada á competencia en 

comunicación lingüística atópase a competencia en tratamento da información e 

dixital. A busca, selección e valoración de información significativa sobre feitos, 

conceptos e principios en diferentes medios (impresos, audiovisuais e informáticos) 

suporá o seu exercicio e estímulo. O seu valor radica na importancia que ten na 

comprensión dos fenómenos sociais o poder contar con destrezas relativas á 

obtención e comprensión de información. 

A competencia matemática tamén se estimula mediante o emprego e a comprensión 

dos aspectos cuantitativos de informacións sobre os feitos da realidade social, cultural 

e económica que se estuden. Os traballos que se elaboren facilitarán o emprego 

significativo de escalas numéricas e gráficas. 

 

3.- OBXECTIVOS 

 1. Fomentar a percepción e a interpretación persoal dos estados de ánimo, as 

emocións e os sentimientos propios e axenos integrando as características físicas e 

as cualidades personalis para incrementar a satisfacción persoal.  

 2. Desenvolver o autocontrol de forma autónoma, afrontar as dificultades e emprender 

accións salvando os problemas e superando os sentimientos negativos que 

experimenta. 

 3. Participar en tarefas colaborativas desafiantes que promovan a motivación e o afán 
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por conseguir logros personais e grupais desenvolvendo ao máximo o seu potencial. 

 4. Adquirir habilidades de organización para a realización de tarefas escolares que 

promovan a responsabilidade. 

 5. Coñecer pautas básicas de actuación para previr accidentes no fogar e aplicarse 

os primeiros auxilios a un mesmo en situacións cotiás. 

 6. Aprender a utilizar estratexias de comunicación non verbal, integrándoas dentro da 

mensaxe verbal que se intenta transmitir establecendo unha conexión entre ambas 

linguaxes. 

7. Crear ideas e opinións sobre cuestións diversas a partir das ideas aportadas por 

outras persoas. 

 8. Utilizar o pensamiento de perspectiva e as habilidades de escoita, tales como o 

reforzo, a reestructuración e o reflexo de sentimentos, para comprender aos demais. 

 9. Recoñecer prexuicios culturais a través do coñecemento, a resolución e a creación 

de dilemas morais. 

10. Analizar diversas formas de discriminación que permitan interiorizar as directrices 

da Declaración Universal dos Dereitos Humanos en cuanto á igualdade entre homes 

e mulleres, o reparto de tarefas no fogar e o coidado familiar. 

11. Comportarse dacuerdo coas normas de convivencia establecidas implicándose na 

súa xestión democrática. 

12. Comunicar pensamentos, criterios e propósitos persoais de forma positiva 

utilizando diferentes estratexias de cooperación. 

13. Experimentar actitudes de colaboración e axuda entre iguais para desenvolver un 

grado de confianza mutua e a solidaridade que asegure a boa convivencia. 

14. Resolver situacións de conflito, a través da mediación non formal, utilizando a 

oportunidade de aprendizaxe e de crecemento persoal que nos brinda o conflito. 

15. Coñecer e expresar aquelas características e valores cívicos máis importantes da 

sociedade democrática, que aseguran os principios de convivencia da Constitución 

española. 

16. Tomar conciencia da importancia de participar, exercendo os dereitos e os deberes 

que afectan á participación. 

17. Establecer conexións entre a publicidade e o consumo reflexionando sobre a 
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influencia que exerce a primeira sobre o segundo. 

 

4.- SECUENCIA DE CONTIDOS 

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa. 

O autoconcepto. A percepción do estado de ánimo. A interpretación das emocións. A 

satisfacción persoal. A integración do aspecto físico na aceptación persoal. 

O autocontrol. As estratexias de autorregulación emocional. A capacidade de superar 

a frustración. O saber manexar, enfrentar e recuperarse dos sentimentos negativos. 

A responsabilidade. O propio potencial. A confianza como consecuencia da 

responsabilidade. O esforzo hacia o éxito persoal positivo para un mesmo e para os 

demais. As habilidades de organización para a realización das tarefas escolares. 

A iniciativa. A motivación intrínseca. A capacidade para tomar decisións de forma 

independente. O emprendemento. 

Os primeiros auxilios. A prevención de accidentes no ámbito familiar. Os primeIros 

auxilios a un mesmo. 

Bloque 2: A comprensión e o respeto  nas relacións interpersoais. 

As habilidades de comunicación. A postura e a distancia corporal axeitada na 

comunicación. Os elementos da comunicación non verbal que favorecen o diálogo. A 

comunicación non verbal activa. O turno de palabra. A entonación como recurso da 

expresión. 

A empatía. A comprensión activa dos demais. O pensamento de perspectiva. As 

habilidades de escoita activa: reforzo, reestruturación, reflexo de sentimentos. O 

razonamento das ideas de outras persoas. A elaboración de ideas e opinións a partir 

das ideas e opinións doutros. 

a tolerancia. As diferencias culturais. A detección de prexuizos. A conceptualización do 

dilema moral. A resolución de dilemas morais. 

Os dereitos e os deberes das persoas. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos: 

igualdade de dereitos e non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, 

relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. A 

análise de formas de discriminación. A igualdade de dereitos de homes e mulleres e a 

corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da familia. 
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Bloque 3: A convivencia e os valores sociais. As normas de convivencia. A 

implicación na xestión democrática das normas. 

A interdependencia e a cooperación. A solidaridade. A confianza mutua. As estratexias 

de axuda entre iguais e a colaboración. A linguaxe positiva na comunicación de 

pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. O afecto compartido e 

desinteresado entre amigos. 

A resolución do conflito. As normas básicas da mediación non formal. A comprensión 

do conflito como oportunidade. 

Os valores sociais e a democracia. As notas características da democracia. Os valores 

cívicos na sociedade democrática. Os principios de convivencia na Constitución 

española e os símbolos comúns de España e os españois. O dereito e o deber de 

participar. Os cauces de participación. 

O respeto e a conservación do medio ambiente. A análise da influencia da publicidade 

sobre o consumo. 

5.- ACTIVIDADES 

(Ver arriba apartado 7  da programación). 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

Traballaránse 1 unidade por trimestre , subdividida en tarefas. 

Nos primeiros días de setembro levarase a cabo a avaliación inicial. 

 

7.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

RELACIONADOS 

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa. 

 

 1. Sentir e mostrar satisfacción persoal baseándose na autoevaluación do desarrollo 

persoal, a integración do aspecto físico e as cualidades personais e a autopercepción 

dos propios estados de ánimo. 

 2. Desarrollar capacidades para tomar decisións de forma independente, 

emprendendo actuacións e manexando as dificultades superando frustracións e 

sentimentos negativos ante os problemas. 

 3. Desarrollar ao máximo das posibilidades o propio potencial, mantendo unha 
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motivación intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

 4. Ser capaz de realizarse primeiros auxilios en caso de necesidade tendo en conta 

as medidas preventivas e valorando a importancia de previr accidentes domésticos. 

Bloque 2: A comprensión e o respeto nas relacións interpersoais. 

 1. Aplicar as estratexias de comunicación non verbal de modo axeitado ao contido 

verbal e realizar unha comunicación non verbal activa, utilizando coordinadamente a 

linguaxe verbal e o no verbal. 

 2. Elaborar ideas e opinións razonando e teno en conta as dos interlocutores. 

3. Realizar unha comprensión activa dos demais utilizando habilidades de escoita e 

empregando o pensamento de perspectiva. 

 4. Comprender o que é un dilema moral e resolver dilemas morais para detectar 

prexuizos relativos ás diferencias culturais. 

 5. Comprender a declaración da igualdade de dereitos e non discriminación por razón 

de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social aplicándoa á análise do entorno social. 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais. 

 1. Valorar a solidaridade como un elemento clave da boa convivencia, recoñecendo 

estratexias de cooperación e empregando a linguaxe positiva na comunicación de 

pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. 

 2. Participar na vida cívica de modo pacífico afrontando o conflito como oportunidade 

de aprendizaxe e de crecemento persoal. 

 3. Aplicar normas básicas da mediación non formal reflexionando sobre conflitos 

escolares habituais. 

 4. Implicarse na xestión democrática das normas empregando o sistema de valores 

persoais que se constrúe a partir dos valores universais. 

 5. Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes e mulleres e a 

corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da familia, argumentando 

sobre a base de procesos de reflexión, síntese e estruturación. 

 6. Coñecer e expresar as notas características da democracia e a importancia dos 

valores cívicos na sociedade democrática realizando razonamentos críticos, así como 

o significado dos símbolos nacionais, a bandeira, o escudo de España e o himno 
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nacional, como elementos comúns da nación española e do conxunto dos españois. 

 7. Conocer y respetar los valores socialmente reconocidos, especificando los 

principios básicos de convivencia en la Constitución española y comprendiendo el 

derecho y el deber de participar. 

 8. Analizar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

1.1. Conceptualiza sus vivencias personales con optimismo expresándolo en su 

relación con los demás. 

1.2. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y 

limitaciones. 

1.3. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que 

hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás. 

1.4. Representa su autoconcepto integrando su imagen corporal y la apreciación de 

sus características personales de forma constructiva. 

2.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de 

propuestas de actuación. 

2.2. Propone alternativas a la resolución de problemas sociales planteados en el aula. 

2.3. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso, durante la realización 

de tareas y la resolución de conflictos. 

3.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución 

de objetivos. 

3.2. Encuentra y explica razones para asumir sus responsabilidades durante la 

colaboración. 

3.3. Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la 

ejecución de las tareas. 

4.1. Valora y expone mediante imágenes digitales las repercusiones de determinadas 

conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida. 

4.2. Se comporta con prudencia, de acuerdo con sus propias posibilidades y 

limitaciones y teniendo en cuenta los riesgos que conlleva el uso de determinados 

materiales. 
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4.3. Representa en carteles y murales, elaborados mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación, el modo en que se aplicaría primeros auxilios básicos 

en caso de necesidad. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 1.1. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales 

y debates. 

 1.2. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones. 

 1.3. Transmite en las conversaciones el sentir de lo que comunica adecuadamente. 

1.4. Explica los elementos que bloquean la comunicación y utiliza los elementos que 

contribuyen al diálogo. 

 2.1. Expresa públicamente el reconocimiento positivo de otras personas durante 

actividades colaborativas. 

 2.2. Interacciona apropiadamente con diferentes tipos de personas. 

 2.3. Dialoga poniéndose en el lugar de su interlocutor e interpretándolo 

adecuadamente. 

 2.4. Elabora ideas y opiniones personales en relación con las de sus interlocutores en 

trabajos grupales. 

 3.1. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de vista 

del que habla. 

 3.2. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y los pensamientos 

que subyacen a lo que se está diciendo. 

 3.3. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye. 

 3.4. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés 

por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 

 4.1. Expresa verbalmente lo que es un dilema moral y la necesidad de tomar 

decisiones meditadas y justificadas desde el criterio moral en la vida. 

 4.2. Realiza juicios morales. 

 4.3. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. 

 4.4. Resuelve dilemas morales en relación con prejuicios relativos a las diferencias 

culturales. 

 5.1. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad 
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de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 5.2. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y discriminación. 

 5.3. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en el 

contexto escolar. 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

 1.1. Manifiesta actitudes conciliadoras favoreciendo la cohesión de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 1.2. Participa en el diálogo apoyando el consenso de los valores de la comunidad 

educativa. 

 1.3. Interacciona en el grupo ayudando a mejorar el clima de aula. 

 1.4. Descubre y pone de manifiesto públicamente aspectos positivos de la vida social 

en el colegio. 

 2.1. Descubre y expone oralmente oportunidades de crecimiento personal en las 

situaciones de conflicto. 

 2.2. Practica la negociación cooperativa como vía para resolver conflictos en 

situaciones informales y durante la realización de tareas cooperativas. 

 3.1. Utiliza estrategias de la mediación no formal para resolver sus propios conflictos. 

 3.2. Resuelve conflictos de otras personas utilizando las normas básicas de la 

mediación. 

 4.1. Participa en la elaboración de las normas del colegio. 

 4.2. Respeta las normas del colegio. 

 4.3. Da a conocer las normas del colegio mediante representaciones digitales. 

 5.1. Expone de forma argumentada, mediante carteles y murales elaborados con 

ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, la importancia de valorar 

la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la corresponsabilidad en las tareas 

domésticas y el cuidado de la familia. 

5.2. Realiza trabajos digitales de libre creación investigando casos de falta de 

corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de 

comunicación. 

 5.3. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las relaciones 
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afectivas. 

 6.1. Expresa por escrito las notas características de la democracia y la importancia de 

participar en un proyecto común, que se visualiza en el hecho de compartir unos 

mismos símbolos. 

 6.2. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática en 

situaciones de diálogo. 

 7.1. Descubre, valora e integra otras culturas. 

 7.2. Analiza los valores que constituyen la vida en común en una sociedad 

democrática reflexionando sobre situaciones vividas o hechos visionados a través de 

los medios de comunicación. 

 8.1. Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las personas 

sienten la necesidad de consumir al ver un anuncio publicitario. 

 8.2. Reflexiona sobre la influencia de la publicidad expresando las conclusiones 

mediante trabajos digitales creativos. 

 8.3. Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de consumo innecesario. 

 

8.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Argumenta e defende as propias opinións, escoita e valora criticamente as  opinións 

dos demais, mostrando unha actitude de respecto ás persoas. 

· Acepta e practica as normas de convivencia. 

· Participa na toma de decisións do grupo, utilizando o diálogo para favorecer os 

acordos e asumindo as súas obrigacións. 

· Coñece algúns dos dereitos recollidos na Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos. 

· Recoñece a diversidade e a pluralidade social, manifesta rexeitamento ante 

situacións de discriminación, marxinación e inxustiza. 

· Pon exemplos de consecuencias das propias accións e da importancia de 

responsabilizarse das mesmas. 

· Mostra respecto polas diferenzas e características persoais propias e dos seus 

compañeiros e compañeiras. 

· Identifica os intereses e sentimentos propios e dos outros. 
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· Asume responsabilidades sobre as súas accións 

· Nomea algunhas das normas básicas de convivencia. 

· Mostra respecto polas normas básicas impostas no centro, na súa comunidade de 

veciños, na súa localidade, etc. 

· Respecta os dereitos de todos sen distinción do sexo. 

· Aprende a fomentar actitudes cotiás que favorezan a igualdade entre os homes e as 

mulleres. 

· Sabe rexeitar actitudes discriminatorias respecto das mulleres. 

. Trata de involucrarse en accións que xeren o respecto entre homes e mulleres. 

· Colabora en tarefas domésticas. 

· Aprende e practica as normas básicas de convivencia. 

· Sabe escoitar para asumir o positivo dos demais 

Distingue os comportamentos que danan a convivencia 

· Desenvolve xestos de solidariedade e empatía con respecto ás persoas que teñen 

diferente orixe e cultura ou modos de vida. 

.  Potencia a actitude de convivencia onde haxa respecto pola diferenza das persoas. 

· Exerce unha actitude de tolerancia e integración fronte ás persoas emigrantes. 

· Amplía os coñecementos sobre os factores de diversidade social, cultural e relixiosa. 

· Valora o traballo das organizacións que acollen aos emigrantes 

· Sabe que hai actitudes que xeran conflito nas relacións cos seus compañeiros, pais 

e amigos. 

.  Reflexiona sobre as consecuencias dos conflitos. 

· Trata de dialogar como medio máis eficaz para a resolución de conflitos. 

 

9.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

1. Sentir e mostrar satisfacción persoal baseándose na autoavaluación do desarrollo 

persoal, a integración do aspecto físico e as cualidades personais e a autopercepción 

dos propios estados de ánimo. 

 2. Desarrollar capacidades para tomar decisións de forma independente, 

emprendendo actuacións e manexando as dificultades superando frustracións e 
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sentimentos negativos ante os problemas. 

 3. Desarrollar ao máximo das posibilidades o propio potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

 4. Ser capaz de realizarse primeiros auxilios no caso de necesidade tendo en conta 

as medidas preventivas e valorando a importancia de previr accidentes domésticos. 

Bloque 2: A comprensión e o respeto nas relacións interpersonais. 

1. Aplicar as estratexias de comunicación non verbal de modo axeitado ao contido 

verbal e realizar unha comunicación non verbal activa, utilizando coordinadamente a 

linguaxe verbal e o non verbal. 

 2. Elaborar ideas e opinións razonando e iendo en conta as dos interlocutores. 

 3. Realizar unha comprensión activa dos demais utilizando habilidades de escoita e 

empregando o pensamento de perspectiva. 

 4. Comprender o que é un dilema moral e resolver dilemas morais para detectar 

prexuicios relativos ás diferencias culturais. 

 5. Comprender a declaración da igualdade de dereitos e non discriminación por razón 

de nacimento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquer outra condición ou circunstancia 

persoal ou social aplicándoa ao análise ol entorno social. 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais. 

 1. Valorar a solidaridade como un elemento clave da boa convivencia, recoñecendo 

estratexias de cooperación e empregando unha linguaxe positiva na comunicación de 

pensamentos, intencións e posicionamentos personais. 

 2. Participar na vida cívica de modo pacífico afrontando o conflito como oportunidade 

de aprendizaxe e de crecemento persoal. 

 3. Aplicar normas básicas da mediación non formal reflexionando sobre conflitos 

escolares habituais. 

 4. Implicarse na xestión democrática das normas empregando o sistema de valores 

personais que se constrúe a partir dos valores universais. 

 5. Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes e mulleres e a 

corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da familia, argumentando 

sobre a base de procesos de reflexión, síntese e estruturación. 

 6. Coñecer e expresar as notas características da democracia e a importancia dos 



 

151 

valores cívicos na sociedade democrática realizando razonamentos críticos, así como 

o significado dos símbolos nacionais, a bandeira, o escudo de España e o himno 

nacional, como elementos común da nación española e do conxunto dos españois. 

 7. Coñeocer e respetar os valores socialmente recoñecidos, especificando os 

principios básicos de convivencia na Constitución española e comprendendo o dereito 

e o deber de participar. 

 8. Analizar criticamente a influencia da publicidade sobre o consumo utilizando as 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

5.- ACTIVIDADES 

 De xeito xeral plantexaremos para todas as áreas o concepto que se ten de actividade, 

entendéndoas como o conxunto de tarefas e exercicios que propón o profesor e que 

as realiza o alumno no seu proceso de ensinanza-aprendizaxe. Aproveitando as 

experiencias educativas que as familias, as amizades e outras persoas poden 

proporcionar. 

AS tarefas representan unha situación-problema que debe resolver o alumno, para o 

que deberá realizar operación mentais sobre o contido. Deste xeito poderase coñecer 

o dominio acadado cos indicadores de nivel desa competencia. 

 Estas tarefas poderán ser de memoria, de aplicación, de comprensión, de 

investigación, de organización. Os traballos dos alumnos son un bo indicador do nivel 

acadado no desenvolvemento das competencias básicas. 

 A través das actividades podemos desenvolver as competencias básicas. Nas 

unidades didácticas aparecen relacionadas as actividades que se levarána cabo en 

cada unidade. 

 As actividades serán variadas e fomentarán o traballo individual, en equipo, 

manipulativas, empregando as novas tecnoloxías. Incluiranse tamén actividades de 

reforzo para alumnos que presenten dificultades, e actividades de ampliación para 

alumnos que poden avanzar a maior ritmo. 

 

10.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas orais 
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Exposición autónoma dun tema. 

O alumno expón o tema según unha ordenación ou secuencia preparada. Nesta 

modalidade o alumno pode dispor de tiempo para prepararse o tema ou, pola contra, 

a explicación inmediata do mesmo. 

Debates. 

Esta modalidade pode utilizarse de forma individual ou grupal. Entre as súas vantaxas 

pódese destacar, a interacción entre os membros do grupo, a valoración dos feitos e 

as opinións dos participantes. 

Entrevista profesor/alumno. 

Na entrevista estructurada, ante a pregunta do profesor, o alumno dará unha respoesta 

concreta. En cambio, na entrevista semiestructurada as preguntas relaciónanse coas 

respostas anteriores e poden facerse comentarios por unha e outra parte, co cal 

gáñase en fluidez. Según o seu propósito a entrevista pode ser interrogadora centrada 

na información a lograr polo entrevistador; transaccional centrada na experiencia 

relacional e orientadora centrada na axuda que o entrevistador presta ao entrevistado. 

Comunicación de obxectivos. 

Pódese realizar ao inicio ou noutro momento da secuencia, a través da cal el profesor 

pretende comunicar os obxectivos e comprobar a imaxe que elaborou o alumno. Debe 

ter un plantexamento motivador e promover a participación dos alumnos. Pódese partir 

de xogos, cómics e  historias coñecidas e transformadas polo profesor para situar o 

obxecto de estudo. 

Verbalización de obxectivos. 

Este tipo de técnica persigue promover que os obxectivos  dunha determinada tarefa, 

formulados polo profesor, sexan verbalizados polos estudantes antes de realizala. Os 

alumnos deben comunicar as finalidades, utilizando as formas  as palabras que 

consideren máis idóneas. 

Comentario de texto, figuras, etc. 

Probas escritas 

Pruebas de ensaio ou redación. 

É o modelo clásico de exercicio escrito, no que a redación organízase en torno a un 

tema. O contido pode ser imposto u optativo e coa posibilidade de uso de material ou 

sin el. 

Resolución de situacións problemáticas. 

Preséntase ao alumno situacións-problemas cuxa solución requere a utilización  un 

concepto aprendido antes (problemas matemáticos o físicos, tradución de idiomas, 
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análise de casos, comentario de textos, etc.). As situacións presentadas deben ser 

similares ás plantexadas ao comezo da secuencia de aprendizaxe para coñecer e 

activar as ideas previas dos alumnos. 

Identificación e categorización de exemplos. 

Trátase de identificar exemplos ou situaciones relacionadas cun concepto mediante 

técnicas de evocación ou de recoñecemento. Ten a vantaxa de que evalúa as 

aprendizaxes mediante a activación de coñecementos e, por tanto, evita a 

memorización. É un procedemento axeitado para valorar a capacidade de aplicar un 

concepto adquirido a situacións novas. 

Probas obxectivas. 

As características principais deste tipo de probas son a presencia dun alto número de 

preguntas, das respostas posibles para cada ítem só unha é verdadeira e a valoración 

dos resultados da proba é de forma inmediata. Existen distintos tipos como a resposta 

breve (cando a cuestión se responde cunha soa palabra, número ou indicación; ou 

cando esas palabras cubren espazos en blanco que aparecen no texto); selección de 

alternativas (a resposta pedida é bipolar como, verdadeiro/falso; si-non; sempre-nunca 

e excluínte); elección múltiple (cada ítem ou cuestión presenta varias alternativas), 

emparellamento (son listas de elementos entre os que o alumno debe establecer unha 

determinada relación lóxica por parellas); ordenamento (o alumno debe colocar nalgún 

orden específico series de elementos que se lle presentan sin orde); analoxías 

(preséntase unha premisa como pregunta, exemplo: 9 é ao 3 o que 60 a...). 

Cuestións breves e variadas. 

Os alumnos deben contestar por escrito a unha serie amplia de cuestións breves para 

paliar o influxo do azar das probas obxectivas. 

Mapa conceptual. 

É un instrumento moi útil para facilitar a organización e estruturación dos novos 

coñecementos aprendidos. Por outro lado, permiten ao alumno expresarse según as 

súas propias referencias e formas de actuar, e así comunicar as súas diferentes 

representacións. 

Diario de clase do profesor. 

Pódese reflexar nun anecdotario ou diario o máis significativo: o que  funcionou mal e 

ben, que debería cambiar, as preguntas dos alumnos, etc. para telo en conta nas 

evaluacións sucesivas. 

Análise dos cadernos dos alumnos. 

O caderno de clase do alumno é un instrumento de recllida de información moi útil para 

a avaliación continua, pois reflexa o traballo diario que realiza o alumno. É preciso 

establecer uns criterios previos que faciliten a valoración dos estudiantes, evitando que 
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ningún deles por sí sos determinen a avaliación propiamente dita. Desde o primeiro 

momento, os alumnos coñecen os aspectos que se van  valorar no seu caderno e, 

unha vez realizada a valoración devolvelos para indicar cales son os aspectos que 

leva ben, nos que está mellorando e os que necesita traballar ou cuidar: limpeza, 

ortografía, esquemas, debuxos, presentación, expresión escrita,… 

Carpeta de traballos. 

É un instrumento de realizacións do alumno que, presentadas por escrito e 

organizadas, nun formato determinado, veñen a ilustrar os progresos do alumno na 

súa aprendizaxe. Podemos atopar: 

·Diarios, cadernos 

·Comentarios sobre un traballo, reflexións persoais, sentimentos,.. 

·  Ideas sobre proxectos, investigacións 

· Grabacións 

· Obras de arte, vídeos, fotografías ou outras expresións creativas 

.  Evidencias do esforzo realizado para levar a cabo as tarefas do curso 

· Asignacións grupais 

· Composicións 

 Exemplos que demostren o progreso do estudiante  unha destreza específica 

· Comentarios 

· Exercicios 

· Exames 

· Monografías,... 

O alumno pode mostrar ao profesor o traballo realizado. Esta carpeta pode presentarse 

ao final de cada trimestre ou ao finalizar un conxunto de temas. Algúns criterios formais 

na presentación da carpeta poden ser: 

· Índice da carpeta 

· Criterios polos que se elexiu un conxunto de traballos 

. Resumo ou valoración final da avaliación dos traballos 

Parrilla de avaliación. 

Deben identificarse e definir os criterios de referencia que poden ser útiles para 

analizar unha tarefa. 

A avaliación levaráse a cabo tendo en conta os diferentes elementos do currículo. 
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Os criterios de avaliación das áreas serán referente fundamental para valorar tanto o 

grao de adquisición das competencias básicas como da consecución dos obxectivos. 

O resultados da avaliación expresaranse nos termos seguintes: 

Cualificacións positivas: suficiente (SU), ben (BE), notable (NOT) e sobresaínte (SB) 

Cualificación negativa: insuficiente (IN) 

No proceso de avaliación continua, a cualificación das áreas será decidida pola mestra 

ou mestre que as imparta. Ao final de cada período establecido adoptarase a decisión 

sobre o grao de adquisición e desenvolvemento das competencias básicas  así como 

da consecución dos obxectivos.Tendo esto en conta, as cualificacións ( nunha escala 

de 10 indicadores), serían: 

Suficientemente adquiridos (SU) : un mínimo de 5 indicadores superados 

Ben adquiridos (BE) : un mínimo de 6 superados 

Adquiridos de forma notable (NOT) un mínimo de 7 superados 

Plenamente adquiridos (SB) : superados os 10 indicadores 

En canto ó grao de desenvolvemento das competencias básicas a cualificación 

graduarase en Baixo, Aceptable, Bo ou Excelente. 

Tódolos membros do ciclo chegamos a un consenso ao establecer os criterios de 

cualificación en cada área que se describe da seguinte maneira: 

-Comprensión dos conceptos e o grao de adquisición de habilidades básicas: 40% 

-Constancia no traballo: 30% 

-Interés por saber: 10% 

-Actitude do persoal e a cooperación cos compañeiros/as: 20% 

 

11.- DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 

INICIAL 

Todos os compoñentes do ciclo estamos de acordo sobre as directrices para levar a 

cabo a avaliación inicial que sempre se pode cambiar sobre a marcha adaptándoas á 

realidade. Estas directrices van encamiñadas a realización dunha avaliación 

sistemática de grabación daqueles aspectos observables dos alumnos e alumnas. Isto 
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podemos facelo a través da observación directa e indirecta que nos axudará a apreciar 

o nivel do que podemos partir desde o punto de vista conceptual como habilidades e 

actitudes (hacia o traballo e hacia a comunidade escolar). 

Tamén se porán probas específicas (orais e escritas) da área de coñecemento partindo 

dos mínimos do ciclo ou nivel anterior para obter resultados máis cuantitativos. 

 

12.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZOS PARA LOGRAR A DITA 

RECUPERACIÓN 

Para os estudiantes que teñen un ritmo máis lento de aprendizaxe considéranse as 

seguintes pautas de reforzo:                                              

1. A variación dos recursos materiais cos que presentar o contido (as follas individuais 

de traballo, follas de estudio preparado polo profesor, diagramas …)                    2.- O 

reforzo dos logros.                                                                            

3.- Demostración do valor funcional dos contidos que se traballan.          

4.- Fortalecer o traballo técnico que se convirte en ferramentas para unha aprendizaxe 

máis autónomo (esquemas, resumos, etc ..).                                           

5 .- Apoio na aula ou fóra  polos titores ou especialistas.   

Para os estudiantes que mostran un rápido avance nas actividades suxírese: 

1-Propoñer actividades para profundizar os conceptos traballados dacordo a súas 

preferencias e logo expónense ao resto da clase.                                 

2 – Convertirse por un tempo en titores dos alumnos que están retrasados. 

 

13.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS CLAVE 

COMO ELEMENTO ORGANIZADOR 

Traballar de manera competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; 

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

maior grado de protagonismo. 

En concreto, na área de Valores Sociales e Cívicos: Os alumnos formaranse na 

reflexión e a vivencia dos valores ao longo de toda a Educación Primaria; para iso, 

deberán formarse no respeto dos dereitos humanos elas liberdades fundamentais e 

prepararse para asumir unha vida responsable nunha sociedade libre e tolerante coas 

diferencias. 

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

axudarán a construir a súa identidade individual para poder chegar a construír unha 
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sociedade colectiva con valores cívicos e socialmente recoñecidos. 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a 

predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar 

estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para 

que todo o alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para 

poder desarrollar unha aprendizaxe permanente ao largo da vida. 

Nesta área, os alumnos inícianse no desarrollo da estimulación do pensamento crítico, 

a asimilación de valores, a toma de decisións desde xuízos morais e resolución de 

problemas polo que deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traball en 

grupo colaborativo como unha forma de entrenar as diferentes habilidades para 

desarrollar a capacidade de crear espazos de convivencia pacífica, democrática cuns 

valores socialmente recoñecidos. 

Os contidos da área de Valores Sociais e Cívicos están organizados ao redor d nos 

conceptos fundamentais vinculados ao contexto real; será importante traballar a parte 

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

proxectos reais cercanos ao alumnado. 

 

14.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Seleccionaranse en base ós seguintes criterios: 

· Adecuación ao contexto do centro 

· Correspondencia cos obxectivos 

· Progresión dos contidos e obxectivos 

· Adecuación aos criterios de avaliación 

· Variedade das actividades 

· Claridade e amenidade gráfica e expositivas 

· Atención á diversidade 

· Contribución ó desenvolvemento das competencias básicas 

En cada área empregaranse, ademais do libro de texto, os recursos do centro 

(biblioteca, programas informáticos, internet, mapas…..). Traballarase tamén con: 

1.  Caderniños 

2. Fichas de reforzo e ampliación 
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3. Fotocopias 

4. Prensa 

5. Follas de datos 

6.Gráficos 

7. Esquema explicativos e 

8. Materiais diversos segundo a natureza dos contidos. 

9. Os seguintes materiais dixitais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos 

contidos da área de Plástica: 

10. Vídeos e crebacabezas de obras de arte. 

11. Actividades interactivas compositivas. 

12. Actividades de técnicas plásticas con barra de ferramentas. 

13. Tamén a consulta de páxinas web da proposta didáctica, así como as actividades 

suxeridas de reforzo e ampliación para atender á diversidade do alumnado. 

 

15.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

Número de alumnos 

Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividad,…) 

Fortalezas do grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos curriculares 

Necesidades e identificación: Planificación de estratexias metodolóxicas, xestión de 

aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas 

Fortalezas identificadas no grupo en canto a aspectos competenciais 

Necesidades individuais 

Alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu 

proceso de aprendizaxe. Tendo en conta os alumnos con necesidades educativas, con 

altas capacidades, e outras con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran 

atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar. 

Medidas organizativas que se van adoptar: Planificación de reforzos, situación de 

espazos, xestión de tempos grupales para favorecer a intervención individual. 

Medidas curriculares vas e recursos. 
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Modelo de seguimento s utilizar con cada un deles. 

Avaliación dos seus progresos: A avaliación inicial será o punto de referencia para a 

toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo así como para adoptar 

as medidas de apoio, reforzo e recuperación que sexan necesarias para cada alumna 

ou alumno. Esta avaliación incluirá a análise dos informes individuais do segundo ciclo 

e completarase coa información obtida das familias nas entrevistas persoais. 

Partindo do resultado da avaliación inicial, podemos atoparnos: 

Alumnas/os con pequenas diferenzas: poden solucionarse con traballo individualizado 

ou traballo en equipo dentro da aula  con fichas de reforzo ou ampliación segundo o 

caso. 

Alumnas/os con problemas de aprendizaxe nunha ou máis áreas: sería necesaria a 

intervención do profesorado especializado (PT, AL) en coordenación cos demais 

profesores/as. Sería necesario facer uso dunha metodoloxía específica, material 

didáctico complementario e posiblemente a organización de grupos de traballo 

flexibles. 

Alumnas/os con dificultades relevantes: o Departamento de Orientación avaliará e 

diagnosticará a necesidade dunha adaptación curricular da que dependerá o maior ou 

menor afastamento do currículo básico. Para que a atención sexa efectiva a 

coordenación do profesorado en canto á metodoloxía, espazos e tempos é 

fundamental. 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES. 

Neste próximo curso temos alumnos con asignaturas pendentes de cursos anteriores 

e que recibíanapoio, promocionaron por imperativo legal polo cal deberanse tomar as 

medidas oportunas e estudar a necesidade de realizar unha adaptación curricular. 

 

16.- PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 

 Actividades dirixidas aos alumnos e coordinadas polo titor/a que conducen a unha reflexión 

sobre estos valores e a unha mellor asimilación dos mesmos. 

Valores persoais 

- Libertade, responsabilidade. 

 - Traballo, fortaleza, voluntade. 
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- Sentido da vida, sexualidade. 

- Sentido crítico ante a información. 

- Uso do tempo libre. 

 - Sinceridade, naturalidade. 

Valores familiares: 

- Valores de convivencia: orden, urbanidade, tono humano, educación. 

- Valor da familia: respeto mútuo, confianza, relacións cos pais. 

 Valores siais: 

- Solidariedade, xustiza, xenerosidade. 

- Amizade e compañerismo. 

- Influencia do ambiente 

- Problemas actuais da sociedade: drogas, sida, sectas, etc. 

 

 

 

 

17.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Faranse actividades que terán como finalidade: 

- Desenvolvemento sistemático da competencia lectora 

- Empregar a lectura como ferramenta para acceder á aprendizaxe e coñecemento 

- Empregar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal 

- Axilizar a lectura e a escritura en todas as áreas 

- Traballar con todo tipo de textos: literarios, expositivos, xornalísticos, publicitarios en 

soporte impreso ou electrónico. 

- Ensinar estratexias de comprensión lectora 

Deste xeito trataremos de ler cos alumnos os diferentes textos do tema, as noticias 

atopadas,...contos infantís e fábulas, ... relacionados co que se está a traballar. A 

lectura poderá ser silenciosa, dirixida pola mestra o, en voz alta, colectiva, … 

Trataremos de seguir as directrices marcadas no proxecto lector do noso centro e 

adicaremos 25 minutos diarios , despois do recreo, para ter un momento lector 

conxunto. 
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18.- ACCIÓNS PARA A CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

A aplicación das TIC ao traballo da aula convértese nunha peza clave na educación e 

formación do alumnado. Os textos do alumnado  compleméntanse con información e 

actividades en Internet, xa que dispoñen de ordenadores individuais e pantalla dixital 

na aula (Proxecto ABALAR) 

Recanto dixital: visitar diversas páxinas web relacionadas cos temas traballados que 

se lle irán indicando en cada tema( biografías de personaxes, asociacións, ONGs, 

lPropoñer ao alumnado que localicen máis información ou investiguen e que elaboren 

un traballo cun procesador de textos. 

 

 

 

 

 

19.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

A escola é un lugar de encontro entre persoas distintas que forman unha comunidade 

e, polo tanto, é o lugar idóneo para aprender por propia experiencia as actitudes 

básicas e necesarias para unha convivencia libre, democrática, solidaria e 

participativa. E esta asignatura, en particular, convértese nun instrumento para 

traballar e avaliar a convivencia entre todos os membros da comunidade educativa xa 

que se vai reflexionar sobre as pautas de comportamento que nos permiten convivir 

coas demais persoas e vanse desenvolver valores como o respecto, a solidariedade, 

a responsabilidade etc. De feito, traballaranse e levaranse a cabo todas as medidas 

incluídas no RRI e propostas polo Observatorio da convivencia do noso centro ( a 

puntualidade, o cuidado do material propio e alleo, manter a limpeza do centro, do 

material, ou cando se fagan visitas manter limpios os lugares que visitamos, evitar os 

insultos, a falta de respeto, resolución de conflitos...) 

 

20.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 Tendo en conta o establecido no noso regulamento de centro, a lingua na que se 
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impartirá a materia de cidadanía será o galego 

 Seguindo o Plan Lingüístico do noso centro, ao impartir esta asignatura en galego 

pretendemos: 

 Potenciar actitudes positivas cara a normalización lingüística valorando a lingua 

galega como base útil en calquera situación comunicativa. 

 Estimular o uso do galego en todos os ámbitos. 

Mellorar a competencia lingüística do alumnado tanto oralmente como por escrito. 

 

21.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

lPedir aos alumnos que reflexionen sobre todo o traballado e elaboren unha síntese 

de  como explicarían a un descoñecido de que vai a materia. Poden facelo de forma 

oral ou no caderno. Animar os alumnos a compartilo na casa e, se é posible, preguntar 

posteriormente que lles pareceu e que cuestións se suscitaron. 

Mirar as páxinas do libro e o índice do tema cos alumnos. Pedir que prioricen aquel 

que lles esperta maior curiosidade e que expliquen por que. Invitar os alumnos a 

compartir as súas expectativas coa súa familia. 

Moitas veces membros das familias dos nosos alumnos poden converterse en 

recursos extraordinarios para o traballo na aula. Os seus traballos (médicos, 

profesores, avogados, policías, etc., pero tamén os labores do fogar), afeccións, 

participación en organizacións, experiencias pasadas poden ser unha fonte de 

recursos moi valiosa. 

l Coidar que aqueles alumnos para os que esta actividade non é fácil pola súa situación 

persoal se sintan incluídos. Poden contar con irmáns, curmáns, amigos, veciños… 

Abrir a invitación a compartir a aprendizaxe o suficiente para que todos se sintan 

incluídos. 

l Na sección Son capaz de… pídese aos alumnos que realicen unha tarefa complexa 

na que se apliquen os coñecementos e destrezas traballados no tema. 

l Solicitar ao alumnado a búsqueda de información sobre os temas traballados en pax 

web que lle iremos indicando. 

 

22.- PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
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As normas de avaliación en Educación Primaria establecen que os profesores 

avaliarán os procesos de enseñanza e a súa su propia práctica docente en relación co 

logro dos obxectivos educativos programados. Esta avaliación terá tamén un carácter 

continuo e formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

- Nivel de consecución de obxectivos programados. 

- As actividades feitas. 

- A metodoloxía empregada. 

- Temporalización prevista. 

- Contidos establecidos. 

- Materiais e recursos empregados. 

- A organización da aula.                                                             

- O uso do centro de recursos.                                                                                

- A relación entre profesor e o alumno.                                           

- A relación entre os profesores.                                                                

- A convivencia entre os estudiantes. 

-Autoavaliación do profesor. 

 

 

- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO. 

Os temas transversais serán traballados en todas as áreas de maneira interdisciplinar. 

As actividades que se propoñen nas diferentes áreas van enfocadas á adquisición 

significativa de coñecementos asegurando a funcionalidade da aprendizaxe ao longo 

de todo o proceso, é dicir, todas as actividades van enfocadas á adquisición dos 

elementos transversais, para o que teremos en conta: 

- Unha consolidación firme das destrezas básicas do comportamento: o que lles 

permitirá acceder a unha ampla gama de posibilidades creativas, expresivas e de 

enriquecemento persoal 

- Unha comprensión e asimilación de contidos cada vez máis amplos e perfeccionados, 

que atendan ás súas necesidades, intereses e motivacións e aséntense sobre os seus 

coñecementos previos. 

- Unha progresiva especialización nas diferentes áreas, captando as relacións 

establecidas entre elas, para lograr perspectivas globalizadores e dotar de unidade 

interna ás aprendizaxes escolares. 

 

Á hora de desenvolver as actividades globalizadoras tamén se teñen en conta outra 
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serie de aspectos como a etapa evolutiva na que se atopa o noso alumnado o que 

implica: 

- Relacionar as actividades escolares coa vida cotiá do alumnado, e coas súas 

experiencias obtidas en todos os ámbitos, para tomar conciencia da progresiva 

complexidade destes. 

- Facilitar a construción de aprendizaxes, enlazando os novos contidos escolares cos 

integrados previamente. 

- Afianzar as destrezas instrumentais básicas, valorando a súa incidencia nas demais 

áreas. 

- Consolidar un método de estudo, para enfrontarse con éxito a calquera situación. 

-  Profundar a reflexión sobre as causas e efectos de feitos e acontecementos sociais 

e as relacións entre os elementos intervenientes. 

-  Atender á diversidade dos alumnos, tanto para compensar carencias instrumentais 

como para motivarlles a pensar, razoar e reflexionar. 

- Estimular, na medida do posible, a xeneralización e construción de conceptos máis 

complexos, como preparación a etapas educativas posteriores. 

 

ACTIVIDADES TIPO EN RELACIÓN AOS DIFERENTES ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 

Educación viaria: 

- Creación de circuítos por parte do alumnado. 

- Elaboración de sinais de tráfico, murais, cómics, etc 

- Visitas de policías de tráfico ao centro para que conte as súas experiencias e expoñan 

contidos relacionados coa educación viaria. 

- Educar a través de xogos e actividades lúdicas: Unidade móbil do parque infantil de 

tráfico, saídas prácticas á rúa 

- Charlas co obxectivo de conseguir a sensibilización dos nenos sobre os problemas 

de tráfico e prevención de futuros accidentes. 

Educación para a saúde e a actividade física: 

- Taller de froitas, en busca dunha alimentación sa. Plan foita na escola 

- Realización de murais, debuxos e revistas. 
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-  Participación nos programas de saúde: importancia de hixiene bucodental. 

- Fomenta r a participación e formación do profesorado e das familias 

- Charlas por parte do equipo médico da zona, revisións e valoracións preventivas 

dirixidas cara ao noso alumnado. 

- Potenciar os temas relacionados coa educación para a saúde nas Escolas de pais/ 

nais. Reunións cos pais / nais de carácter formativo. 

- Implicación desde a área de educación física en aspectos de autonomía, valoración 

do corpo, prácticas de actividade física, posturas correctas, etc. 

- O centro proporciona actividades extraescolares lúdicas e deportivas para ocupar o 

tempo de lecer do noso alumnado. 

- Talleres de portas abertas, xornadas divulgativas sobre hábitos nocivos ou outros 

temas de interese. 

- Participación activa e conxunta da comunidade escolar en Programas de educación 

para a saúde na escola. ?Na escola Froita? 

 

EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL 

- Discusión de dilemas morais 

- Actividades grupales 

- Debates a través de conflitos de valor, aceptando as normas que democraticamente 

se establezan, respectando os distintos tipos de vista e a quenda no diálogo. 

- Coloquios que promovan o respecto ao demais. 

- Prácticas que favorezan as habilidades sociais. 

- Creacións de contos, redaccións de valores, fichas. 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN 

- Utilización de programas, lousa dixital e contornas que faciliten a súa aprendizaxe 

nas diferentes áreas de contidos: matemáticas, linguas, músicas, naturais, sociais ,etc. 

- Procura de aplicacións relacionadas co contido que se está estudando nese 

momento. 

-  Realizar actividades de forma interactiva. 

- Espertar o interese por coñecer cousas diversas e darlles pautas para acceder á 
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información precisa potenciando o seu razoamento. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITO DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA. 

- Pedir ao alumno que busque un dato concreto nun texto. 

- Que o alumno lea un texto con parágrafos cortitos e sexan capaces de expresalo 

oralmente ao resto de compañeiros coas súas propias palabras. 

- Extraer ideas principais de pequenas lecturas e contos. 

- Completar contos e historias. 

- Inventar contos e expoñelos oralmente e por escrito. 

 

EDUCACIÓN PARA A PAZ, XUSTIZA, IGUALDADE E LIBERDADE 

- Xogos cooperativos e participativos 

- Actividades de escoita e cooperación grupal. 

- Debates e coloquios. 

-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

Revisaremos e avaliaremos: 

-Que porcentaxe de alumnos acadaron os obxectivos de aprendizaxe das 

diferentes unidades e materias. 

-Que é o que mellor e peor funcionou en cada unidade e materia. 

-Que cambiaría no desenvolvemento de cada unidade e cada materia para o 

próximo curso e por que. 

 


