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1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O Decreto 105/2.014 do 4 de setembro recolle o currículo de Educación Primaria en Galicia. Neste documento desenvolvemos a programación de obxectivos, 

contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave para o presente curso no nivel de 6º. Ademais este mesmo documento recolle 

todos os aspectos básicos para o desenvolvemento axeitado da mesma. 

No Decreto 105/14 de EP establece a EP como a primeira fase da escolaridade obrigatoria na que debemos facer fincapé na atención á diversidade do 

alumnado. Para a súa atención tomaranse todas as medidas oportunas dende o punto de vista curricular, organizativo ou de materiais e recursos. 

O alumnado escolarizado en 6º de EP procede maioritariamente das localidades de Tomiño (Vilachán, Barro, O Seixo, Hospital, Forcadela ou Estás). 

Incorpóranse este curso dúas alumnas novas (6ºB) ademais dunha modificacións  entre as titorías e dúas repeticións. Para a atención deste alumnado recóllese 

nesta programación as medidas organizativas e curriculares, recursos que se van empregar e a metodoloxía máis axeitada. 

2.CONTRIBUCIÓN  DENDE AS DISCIPLINAS AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE 

1.COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Trabállase desde todas as áreas do 

coñecemento e a súa adquisición 

debe capacitar para: 

1.Utilizar a linguaxe escrita como instrumento de comunicación e de desenvolvemento da iniciativa persoal, mediante 

a escritura de contos, relatos, novas... 

2.Lograr unha comunicación oral eficaz, nomeando e describindo axeitadamente a persoas, obxectos, lugares,... 

3.Expresar oralmente as súas opinións e saber defendelas explicándoas correctamente sen interferencias lingüísticas 

entre o galego e o castelán. 

4.Construír axeitadamente oracións ao falar e ao escribir. 

5.Desenvolver a afección pola lectura e conseguir hábitos lectores. 

6.Superar as interferencias lingüísticas entre o galego e o castelán. 

7.Expresar verbalmente o proceso que se debe seguir para resolver un problema. 

8.Empregar o vocabulario específico e apropiado para referirse aso contidos matemáticos. 

9.Ler comprensivamente un enunciado e obter información para responder preguntas e resolver o problema. 

10.Comprender a información relevante sobre contidos matemáticos a partir da lectura dun texto. 

11.Responder a preguntas e argumentar as respostas apoiándose en coñecementos sobre as cuestións aprendidas. 

12.Explicar o enunciado dos problemas coas súas propias palabras para comprender mellor e facilitar a elección do 

cálculo axeitado. 

2.COMPETENCIA 

MATEMÁTICA E 

COMPETENCIA EN CIENCIA 

E TECNOLOXÍA 

1.Organizar os datos para resolver problemas e facer cálculos correctamente. 

2.Expresar en forma de problema unha situación da vida cotiá e anticipar cal será o proceso para resolvelo. 

3.Aplicar os coñecementos sobre contidos matemáticos a situacións da vida cotiá. 

4.Comprobar as hipóteses realizando os cálculos correspondentes. 
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Trabállase dende todas as áreas do 

coñecemento e a súa adquisición 

debe capacitar para: 

5.Expresar verbalmente o proceso que se debe seguir para resolver un problema. 

6.Resolver problemas aplicando o proceso correcto (elección de datos, plantexamento, orde das operacións,...).. 

7.Analizar os datos e as cuestións que contén un problema e identificar a estratexia máis axeitada para a súa resolución. 

8.Aplicar os seus coñecementos sobre operacións con números a situacións do entorno. 

9.Aplicar procesos de razoamento  para contestar preguntas relacionadas con temas da vida cotiá. 

10.Formular hipóteses sobre os resultados de operacións equivalentes, verificar ditas hipóteses e explicar o razoamento 

que seguiu para iso. 

3.COMPETENCIA DIXITAL 

Trabállase dende todas as áreas do 

coñecemento e a súa adquisición 

debe capacitar para: 

1.Obter os datos dun problema de distintos soportes: textual, gráfico... e expresar ditos datos en linguaxe matemático. 

2.Integrar a información que lle proporcionan as imaxes, gráficos e textos para responder a preguntas. 

3.Transformar textos informativos en expresións matemáticas. 

4.CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS: 

Trabállase desde todas as áreas do 

coñecemento e a súa adquisición 

debe capacitar para: 

1.Coñecer respectar e valorar as manifestacións artísticas máis importantes do patrimonio cultural e artístico. 

2.Apreciar as posibilidades que ofrecen os museos e as exposicións virtuais para coñecer as obras de arte. 

3.Adquirir sensibilidade e sentido estético para apreciar e desfrutar coa arte. 

 

5.COMPETENCIAS SOCIAIS E 

CÍVICAS: 

Trabállase dende todas as áreas do 

coñecemento e a súa adquisición 

debe capacitar para: 

1.Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando as normas da comunicación: turno 

de palabra e escoitar. 

2.Amosar actitudes axeitadas para o traballo : esforzo, perseveranza, flexibilidade, precisión e interese. 

3.Identificar e adoptar hábitos de hixiene, coidado e descanso. 

4.Mostrar condutas de respecto e coidado e descanso. 

5.Participar na vida social da aula amosando actitudes de tolerancia e de respecto cara aos demais. 

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

7.Cumprir normas e deberes na familia e no centro. 

6.COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER 

Trabállase dende todas as áreas do 

coñecemento e a súa adquisición 

debe capacitar ao alumnado para: 

1.Escribir cunha caligrafía clara e lexible. 

2.Usar estratexias de cálculo mental como unha maneira rápida de atopar o resultado. 

3.Participar nas tarefas de equipo realizando a tarefa asignada. 

4.Explicar de forma sinxela algunhas normas básicas. 

 

7.SENTIDO DA INICIATIVA E 

ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

Trabállase dende todas as áreas do 

coñecemento e a súa adquisición 

debe capacitar ao alumnado para: 

1.Inventar pequenos problemas a partir de imaxes ou datos dados. 

2.Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións. 

3.Ter iniciativa na execución da accións e tarefas. 

4.Comprometerse na realización dalgunha responsabilidade na aula. 
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3.- ÁREAS: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE (puntos 3, 4 e 5) 

ÁREA: CIENCIAS DA NATUREZA 
Bloque: 1     Título: MATERIA E ENERXÍA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 

h 

1.Concepto de enerxía. Diferentes 

formas de enerxía. A luz como fonte 

de enerxía. 

2.Electricidade: a corrente eléctrica. 

Circuítos eléctricos. Magnetismos: o  

magnetismo terrestre. O imán: o 

compás. 

3.Os cambios de estado. As reaccións 

químicas: a combustión, a oxidación e 

a fermentación. 

A.Coñecer leis básicas 

que rexen fenómenos 

como a reflexión da luz, 

a transmisión da corrente 

eléctrica, os cambios de 

estado e as reaccións 

químicas: a combustión, 

a oxidación e a 

fermentación. 

A.1.Investiga a través da realización de 

experiencias sinxelas para achegarse ao 

coñecemento das leis básicas que rexen 

fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión 

da corrente eléctrica e os cambios de estado. 

A.2.Investiga a través da realización de 

experiencias sinxelas para achegarse ao 

coñecemento das leis básicas que rexen reaccións 

químicas: combustión, oxidación e fermentación. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

e 

h 

4.Fontes de enerxía e materias primas: 

a súa orixe. Enerxías renovables e non 

renovables. 

5.Fontes de enerxías renovables e non 

renovables. O desenvolvemento 

enerxético, sostible e equitativo. 

6.Utilidade dalgúns avances, produtos 

e materiais para a sociedade. 

B.Coñecer as 

características das fontes 

de enerxía e materias 

primas renovables e non 

renovables e relacionalas 

co desenvolvemento 

enerxético e sostible. 

B.1.Identifica e explica algunhas das principais 

características das diferentes formas de enerxía: 

mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e 

química. 

B.2.Identifica e explica os beneficios e riscos 

relacionados coa utilización das enerxías 

renovables e non renovables: esgotamento, choiva 

ácida, radioactividade, expoñendo posibles 

actuacións para un desenvolvemento sostible. 

CMCCT 

CCL 

 

 

 

 

CMCCT 

CSC 

CCL 

e 

h 

7.Planificación e realización de 

experiencias diversas para estudar as 

propiedades de materiais de uso 

común e os seu comportamento diante 

da luz, o son, a calor, a humidade e a 

electricidade. 

C. Planificar e realizar 

experiencias sinxelas de 

investigación para 

estudar o comportamento 

dos corpos diante das 

forzas, a luz, a 

electricidade, o 

C.1.Planifica e realiza sinxelas experiencias e 

predí cambios no movemento, na forma ou no 

estado dos corpos por efecto das forzas os das 

achegas de enerxía, comunicando o proceso 

seguido e o resultado obtido. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CCL 
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8.Predición de cambios no movemento 

ou na forma dos corpos por efecto das 

forzas. 

magnetismo, a calor ou o 

son. 

C.2.Observa de xeito sistemático, aprecia e 

explica os efectos da calor no aumento de 

temperatura e dilatación dalgúns materiais. 

 

CMCCT 

CCL 

Bloque:2     Título: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 

h 

1.Máquinas e aparellos. Tipos de 

máquinas na vida cotiá e a súa 

utilidade. 

2.Análise de operadores e emprego na 

construción dun aparello. 

A.Coñecer os principios 

básicos que rexen as 

máquinas e os aparellos. 

A.1.Identifica diferentes tipos de máquinas e 

clasifícaas segundo o número de pezas, o xeito de 

accionala e a acción que realizan. 

A.2.Observa, identifica e describe algúns dos 

compoñentes das máquinas. 

A.3.Observa e identifica algunha das aplicación 

das máquinas e dos aparellos e a súa utilidade para 

facilitar as actividades humanas. 

CMCCT 

CAA 

 

 

 

CMCCT 

CSC 

 

CMCCT 

CSC 

g 

h 

j 

3.Construción de estruturas sinxelas 

que cumpran unha función ou 

condición para resolver un problema a 

partir de pezas moduladas. 

B.Planificar a 

construción de obxectos 

e aparellos cunha 

finalidade previa, 

empregando fontes 

enerxéticas, operadores e 

materiais apropiados, 

realizando o traballo 

individual e en equipo e 

proporcionando 

información sobre que 

estratexias se 

empregaron. 

B.1.Constrúe algunha estrutura sinxela que 

cumpra unha función ou condición para resolver 

un problema a partir de pezas moduladas 

(escaleira, ponte, tobogán,…). 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

e 

h 

4.A electricidade no desenvolvemento 

das máquinas. 

5.Elementos dos circuítos eléctricos. 

6.Efectos da electricidade. 

7.Condutores e illantes. 

C.Realizar experiencias 

sinxelas para coñecer as 

leis básicas que rexen a 

transmisión da corrente 

eléctrica. 

C.1.Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, 

constrúe un e explica algún efecto da 

electricidade. 

CMCCT 

CSIEE 

CCL 

 

CMCCT 
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8.A relación entre electricidade e 

magnetismo. 

C.2.Observa e identifica as principais 

características dos imáns e relaciona electricidade 

e magnetismo. 

e 

h 

9.A ciencia: presente e futuro da 

sociedade. 

10.Beneficios e riscos das tecnoloxías 

e produtos. 

11.Importantes descubrimentos e 

inventos. 

D.Coñecer os principais 

avances da ciencia e da 

tecnoloxía. 

Identificar os beneficios 

e riscos. 

D.1.Coñece e explica algún dos grandes 

descubrimentos e inventos da humanidade. 

D.2.Coñece e explica algún dos avances da ciencia 

no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e 

no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e 

nas tecnoloxías da información e a comunicación. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CMCCT 

CCL 

CSC 

CCEC 

Bloque: 3    Título: O SER HUMANO E A SAÚDE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 

h 

1.O corpo humano e o seu 

funcionamento. 

2.Anatomía e fisioloxía. 

3.Células, tecidos, órganos, aparellos e 

sistemas. 

4.Diferentes tipos de células. Os virus 

e as bacterias. 

A.Identificar e localizar 

os principais órganos 

implicados na realización 

das función vitais do 

corpo humano e 

establecer algunhas 

relacións fundamentais 

entre elas e determinados 

hábitos de saúde. 

A.1.Identifica e localiza os principais órganos 

implicados na realización das función vitais do ser 

humano. 

CMCCT 

e 

h 

5.As funcións vitais no ser humano. 

6.Función de relación (órganos dos 

sentidos, sistema nervioso e aparato 

locomotor). 

7.Función de nutrición (aparatos 

respiratorio, dixestivo, circulatorio e 

excretor). 

8.Función de reprodución (aparato 

reprodutor). 

 

B.Coñecer o 

funcionamento de 

células, tecidos, órganos, 

aparatos, sistemas: a súa 

localización, forma, 

estrutura, función, 

coidados, etc. 

B.1.Identifica e describe as características dos 

aparatos respiratorio, dixestivo, locomotor, 

circulatorio e excretor e explica as principais 

funcións. 

CMCCT 

CCL 
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a 

b 

c 

h 

k 

m 

 

9.Saúde enfermidade. 

10.Principais enfermidades que 

afectan aos aparatos e sistemas do 

organismo humano. 

11.Hábitos saudables para previr 

enfermidades. 

12.Trastornos alimenticios. 

13.Efectos nocivos do consumo do 

alcohol e drogas. 

14.Tipos de dietas. 

15.Análise de etiquetas de produtos. 

16.Avances da ciencia que melloran a 

saúde e a vida. 

17.Coñecemento de actuacións básicas 

de primeiros auxilios. 

C.Relacionar 

determinadas prácticas 

da vida co adecuado 

funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida 

saudables e coñecendo as 

repercusións para a 

saúde. 

C.1.Recoñece estilos de vida saudables e os seus 

efectos sobre o coidado e mantemento do 

funcionamento global do corpo. 

C.2.Coñece e explica os principios das dietas 

equilibradas, identificando as prácticas saudables 

para previr e detectar os riscos para a saúde. 

C.3.Recoñece os efectos nocivos do consumo de 

alcohol e drogas. 

C.4.Observa, identifica e describe algún avances 

da ciencia que melloran a saúde (medicina, 

produción e conservación de alimentos, 

potabilización da auga, etc). 

C.5.Coñece técnicas de primeiros auxilios, en 

situación simuladas e reais. 

CMCCT 

 

 

 

 

 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

CSC 

CMCCT 

Bloque: 4     Título: OS SERES VIVOS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 

h 

1.Seres vivos, seres inertes. 

Diferenciación. 

2.Organización e estrutura dos seres 

vivos: células, tecidos: tipos; órganos; 

aparatos e sistemas: principais 

características e funcións. 

A.Coñecer a estrutura 

dos seres vivos. Células, 

tecidos, tipos, órganos, 

aparatos e sistemas: 

identificando as 

principais características 

e funcións. 

A.1. Identifica e describe a estrutura dos seres 

vivos: células, tecidos, órganos, aparatos e 

sistemas nomeando as principais características e 

función de cada un deles. 

CCL 

CMCCT 

e 

h 

3.Os seres vivos: características, 

clasificación e tipos. 

4.Os animais vertebrados e 

invertebrados, características e 

clasificación. 

B.Coñecer diferentes 

niveis de clasificación 

dos seres vivos, 

atendendo ás súas 

características e tipos. 

B.1.Identifica as características e clasifica os seres 

vivos: 

-Reino animal 

-Reino das plantas. 

-Reino dos fungos. 

-Outros reinos. 

CMCCT 
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5.As plantas: estrutura e fisioloxía. A 

fotosíntese e a súa importancia para a 

vida na Terra. 

B.2.Utiliza guías na identificación científica de 

animais e plantas. 

B.3.Explica a importancia da fotosíntese para a 

vida na Terra. 

 

CMCCT 

CCL 

 

CMCCT 

CCL 

a 

e 

h 

l 

i 

o 

6.As relación entre os seres vivos. 

Cadeas alimentarias. Poboacións, 

comunidades e ecosistemas, 

características e compoñentes dun 

ecosistema. 

7.Ecosistemas: pradaría, poza, lagoa, 

bosque, litoral e cidade e os seres 

vivos. A biosfera, diferentes hábitats 

dos seres vivos. 

8.Hábitos de respecto e coidado cara 

aos seres vivos. 

9.Uso de medios tecnolóxicos para o 

estudo dos seres vivos. 

10.Interese pola observación e polo 

estudo rigoroso de todos os seres 

vivos. 

11.Uso da lupa para a observación 

científica. 

C.Investigar as 

características de 

ecosistemas do seu 

contorno mediante a 

recollida de datos, 

facendo hipóteses, 

empregando diversas 

fontes de información e 

presentando os resultados 

en diferentes soportes, 

mostrando interese pola 

rigorosidade e hábitos de 

respecto e coidado cara 

aos seres vivos. 

C.1.Investiga e explica a relación entre os seres 

vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, 

comunidades e ecosistemas. 

C.2.Recoñece e explica algún ecosistema: 

pradaría, charca, bosque, litoral e cidade e os seres 

vivos que neles habitan. 

C.3.Observa e identifica diferentes hábitats dos 

seres vivos facendo fincapé no coidado destes e 

nomea algunhas causas de extinción de especies. 

C.4.Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para 

a observación científica. 

C.5.Observa e rexistra algún proceso asociado á 

vida dos seres vivos, utilizando os instrumentos e 

os medios AV e tecnolóxicos apropiados 

comunicando de xeito oral e escrito os resultados. 

 

     
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS 
Bloque:1    Título: AS PEGADAS DO TEMPO 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

g 

h 

i 

1.As idades da historia: duración e 

datación dos feitos históricos 

significativos que as acoutan. 

A.Explicar as 

características de cada 

tempo histórico e certos 

A.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a 

idea da historia, asociadas aos feitos que marcan 

CSC 

CAA 

CCEC 
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o 

b 

2.As fontes históricas e a súa 

clasificación. Realización dun traballo 

expositivo seleccionando e 

clasificando distintas fontes (artísticas 

literarias, gráficas, estatísticas, 

cartográficas, orais, etc). 

acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo 

da historia. 

os inicios e finais nomeando algunhas fontes da 

historia representativas de cada unha delas. 

CCL 

CMCCT 

g 

h 

j 

3.O tempo histórico e a súa medida. 

4.Técnicas para localizar no tempo e 

no espazo feitos do pasado: os mapas 

históricos e as liñas do tempo. 

Realización dunha liña do tempo que 

recolla os acontecementos históricos 

máis relevantes que marcan as idades 

da historia. 

B.Utilizar as nocións 

básicas de sucesión, 

duración  e 

simultaneidade para 

ordenar temporalmente 

algún feitos históricos e 

outros feitos relevantes. 

B.1.Usa diferentes técnicas para localizar no 

tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a 

duración, a simultaneidade e as relación entre os 

acontecementos. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

g 

o 

h 

5.O tempo histórico a Idade Media e a 

Idade Moderna: duración e datación 

dos feitos históricos significativos que 

as acoutan. 

C.Explicar as 

características de cada 

tempo histórico 

estudando certos 

acontecementos desas 

épocas que determinaron 

cambios fundamentais no 

rumbo da historia. 

C.1.identifica a idea de idade da historia e data a 

idade Media e Moderna, asociándoas aos feitos 

que marcan os seus inicios e finais. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

b 

d 

h 

o 

6.A península ibérica na Idade Media. 

7.Al-Andalus e os reinos cristiáns. 

8.O Camiño de Santiago. O 

Románico. O Gótico. Proposta de 

realización dunha investigación e 

exposición sobre o Camiño de 

Santiago. 

9.España e Galicia na Idade Moderna. 

10.A época dos grandes 

descubrimentos. 

11.A monarquía dos Austrias e os 

Borbóns. 

D.Identificar e localizar 

no tempo e no espazo os 

procesos e 

acontecementos 

históricos, políticos, 

sociais e culturais máis 

relevantes da historia de 

España para adquirir 

unha perspectiva global 

da súa evolución. 

D.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas 

máis importantes da Idade Media e Idade Moderna 

en España. 

D.2.Identifica e localiza no tempo espazos e feitos 

fundamentais da historia medieval e moderna en 

España, describindo as principais características. 

D.3.Explica aspectos relacionados coa forma de 

vida e organización social das dúas épocas. 

D.4.Describe en orde cronolóxica os principais 

movementos artísticos e culturais da Idade Media 

e Moderna en España. 

CSC 

CMCCT 

CCL 

CCEC 

 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

CCL 

 

 

CSC 
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12.A arte na Idade Moderna: 

Renacemento e Barroco. 

D.5.Identifica as características distintivas das 

culturas que conviviron nos reinos peninsulares 

durante a Idade Media. 

Explica as características da Idade Moderna e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais. 

CCEC 

CAA 

 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

CCEC 

CSC 

CCL 

b 

d 

o 

h 

13.As transformacións económicas, 

políticas, sociais e culturais do século 

XIX. 

14.España na Idade Contemporánea I: 

o século XIX. 

15.As transformacións económicas, 

políticas, sociais e culturais do século 

XX. 

16.España na Idade Contemporánea II. 

O século XX. Mulleres e homes 

relevantes na historia de España e 

Galicia. 

E.Identificar, localizar no 

tempo e no espazo e 

comprender os procesos  

e acontecementos 

históricos, políticos, 

sociais e culturais máis 

relevantes da historia de 

España para adquirir 

unha perspectiva global. 

E.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas 

máis importantes das distintas idades da historia 

de España. 

E.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os 

feitos fundamentais da historia de España 

describindo as principais características de cada 

unha delas. 

E.3.Explica aspectos relacionados coa forma de 

vida e organización social de España das distintas 

épocas históricas estudadas. 

E.4.Describe en orde cronolóxica os principais 

movementos artísticos e culturais das distintas 

etapas da historia de España citando os seus 

representantes máis significativos. 

E.5.Explica os principais acontecementos que se 

produciron durante o s. XIX e XX e que 

determinan a nosa historia contemporánea. 

E.6. Describe as características da sociedade 

española actual, e valora o seu carácter 

democrático e plural, así como a pertenza á Unión 

Europea. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

d 

o 

h 

17.Museos, sitios e monumentos 

históricos como espazos de 

aprendizaxe e gozo. 

F.Valorar a importancia 

dos museos, sitios e 

monumentos históricos 

como espazos onde se 

F.1.Respecta e asume o comportamento que debe 

cumprirse cando visita un museo ou un edificio 

antigo. 

CSC 

CCEC 

CAA 
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ensina e aprende, 

amosando unha actitude 

de respecto á súa 

contorna e á súa cultura. 

F.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, 

nacional e europea. 

Bloque:2     Título: O MUNDO QUE NOS RODEA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

h 

g 

e 

i 

1.Cartografía. Planos, mapas e 

planisferios. 

2.Tipos de mapas: físicos. Políticos e 

temáticos. 

3.Escalas e signos convencionais dun 

mapa. 

4.Técnicas de orientación no espazo. 

Elaboración dun itinerario de viaxe 

con axuda de ferramentas dixitais. 

A.Describir 

correctamente planos e 

mapas, incluíndo os 

planisferios, 

interpretando a súa escala 

e signos convencionais. 

A.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de 

mapas, incluíndo os planisferios, define que é a 

escala nun mapa e emprega e interpreta os signos 

convencionais máis usuais que poden aparecer nel. 

CMCCT 

CAA 

e 

g 

h 

5.O clima. Elementos e factores 

climáticos. 

B.Identificar os 

elementos que inflúen no 

clima, explicando como 

actúan nel e adquirindo 

unha idea básica de clima 

e dos factores que o 

determinan. 

B.1.Define clima, nomea os seus elementos e 

identifica os factores que o determinan. 

CMCCT 

CCL 

e 

h 

o 

6.A paisaxe: elementos que o forman, 

tipos de paisaxes. 

7.Caracterísitcas das principais 

paisaxes de España e Europa. 

C.Explicar que é unha 

paisaxe, identificar os 

principais elementos que 

o compoñen e as 

características das 

principais paisaxes de 

España e Europa. 

C.1.Define paisaxe. Identifica os seus elementos e 

explica as características das principais paisaxes 

de España e de Europa valorando a súa 

diversidade. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

e 

h 

8.A diversidade xeográfica das 

paisaxes de Europa: relevo, climas e 

hidrografía. 

D.Identificar as 

principais unidades de 

relevo de Europa, os seus 

climas e a súa rede 

D.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as 

súas vertentes hidrográficas e o seu clima. 

D.2.Recoñece as principais características do 

relevo, os ríos e o clima de Europa. 

CMCCT 

CAA 
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9.Utilización e consulta de sistemas de 

información xeográfica. 

hidrográfica 

localizándoos nun mapa. 

a 

b 

h 

 

10.A intervención humana no medio. 

Consumo responsable. Os problemas 

da contaminación. 

11.O desenvolvemento sostible. 

12.Elaboración dun plan de reciclaxe. 

E.Explicar a influencia 

do comportamento 

humano no medio 

natural, identificando o 

uso sostible dos recursos 

naturais propoñendo 

unha serie de medidas 

necesarias para o 

desenvolvemento sostible 

da humanidade, 

especificando os seus 

efectos positivos. 

E.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais 

propoñendo e adoitando unha serie de medidas e 

actuacións que conducen á mellora das condicións 

ambientais do noso planeta. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

a 

b 

h 

13.O cambio climático: causas e 

consecuencias. 

F.Explicar as 

consecuencias que teñen 

as nosas acción sobre o 

clima e o cambio 

climático. 

F.1.Explicar as causas e consecuencias do cambio 

climático e as actuacións responsables para frealo. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

Bloque:3     Título: VIVIR EN SOCIEDADE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

a 

d 

h 

1.A Unión Europea. 

2.A organización económica, social, 

política e territorial da Unión Europea: 

aproximación a algunhas 

características dos países europeos a 

través dun proxecto cooperativo. 

A.Identificar a estrutura e 

os fins da unión Europea, 

explicando algunhas 

vantaxes derivadas do 

feito de formar parte da 

Unión Europea. 

A.1.Explica que é a Unión Europea e cales son so 

seus obxectivos políticos e económicos e localiza 

nun mapa os países membros e as súas capitais. 

A.2.Identifica as principais institucións e os seus 

órganos de goberno, recoñecendo os seus 

símbolos e explicando en que consiste o mercado 

único e a zona euro. 

CSC 

CAA 

CCEC 

CCL 

d 

g 

h 

i 

3.Demografía e poboación. Variables 

demográficas. 

4.Conceptos demográficos: poboación 

absoluta, densidade de poboación, 

distribución espacial, crecemento 

B.Comprender e 

interpretar os principais 

conceptos demográficos 

e calculalos a partires de 

datos de poboación. 

B.1.Define poboación dun territorio e identifica os 

principais factores que inciden nesta e defíneos 

correctamente. 

B.2.Interpreta unha pirámide de poboación e 

outros gráficos usados no estudo da poboación. 

CSC 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CCL 
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natural e crecemento real da 

poboación. 

5.Representación gráfica de datos 

demográficos: as pirámides de 

poboación. 

d 

g 

o 

h 

6.Poboación de Europa. Distribución e 

evolución. 

C.Distinguir as principais 

características española e 

europea, explicando a 

súa evolución e a súa 

distribución demográfica 

e representándoa 

graficamente. 

C.1.Describe as principais características da 

poboación española e europea. 

C.2.Explica o proceso da evolución da poboación 

en España e Europa e describe a incidencia que 

tiveron nesta, factores como a esperanza de vida 

ou a natalidade. 

C.3.Describe os factores que condicionan a 

distribución da poboación española e europea. 

C.4.Describe a densidade de poboación de España 

comparándoa mediante gráfico coa media da 

Unión Europea. 

CSC 

CCL 

CAA 

a 

d 

o 

h 

7.Os movementos migratorios: éxodo 

rural, a emigración a Europa. A 

chegada de emigrantes ao noso país, 

problemas actuais da poboación. 

Estudo dos movementos migratorios 

da familia. 

D.Describir os 

movementos migratorios 

da poboación galega e de 

España explicando o 

éxodo rural, a emigración 

a Europa, e a chegada de 

emigrantes ao noso país e 

identificar os problemas 

actuais da poboación. 

D.1.Explica o éxodo rural, a emigración a Europa 

e a chegada de emigrantes ao noso país. 

D.2.Identifica e describe os principais problemas 

actuais da poboación: superpoboación, 

envellecemento, inmigración, etc. 

CSC 

CMCCT 

CCL 

h 

o 

8.As actividades económicas e os 

sectores produtivos de España e 

Europa. 

9.A produción de bens de servizo. 

E.Identificar as 

actividades que 

pertencen a cada un dos 

sectores económicos, 

describir as 

características destes 

recoñecendo as 

principais actividades 

E.1.Identifica os tres sectores de actividades 

económicas e clasifica distintas actividades no 

grupo ao que pertencen. 

E.2.Explica as actividades relevantes dos sectores 

primario, secundario e terciario en España e 

Europa e as súas localizacións nos territorios 

correspondentes. 

CSC 

CMCCT 

CCL 
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económicas de España e 

Europa. 

b 

h 

 

10.O consumo e a publicidade. 

Debates sobre a influencia da 

publicidade nas nosas prácticas 

diarias. 

F.Describir o 

funcionamento da 

publicidade e as súas 

técnicas distinguindo 

publicidade educativa e 

publicidade consumista. 

F.1.Valora con espírito crítico a función da 

publicidade e recoñece e explica as técnicas 

publicitarias máis habituais, analizando exemplos 

concretos. 

CSIEE 

CAA 

CSC 

g 

h 

o 

11.Educación financieira. O diñeiro. O 

aforro. Elaboración dun presuposto 

persoal. 

G.Tomar conciencia e 

valor do diñeiro e dos 

seus usos mediante un 

consumo responsable e o 

sentido do aforro. 

G.1.Diferencia entre distintos tipos de gasto e 

adapta o seu presuposto a cada un dos deles. 

G.2.Planifica os seus aforros para gastos futuros 

elaborando un pequeno presuposto persoal. 

G.3.Investiga sobre diferentes estratexias de 

compra, comparando presos e recompilando 

información. 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

CSC 

b 

h 

12.Empregabilidade e espírito 

emprendedor. 

H.Comprender os 

beneficios que ofrece o 

espírito emprendedor. 

H.1.Desenvolve a creatividade e valora a 

capacidade emprendedora dos membros dunha 

sociedade. 

CSIEE 

CAA 

CSC 

h 13.A empresa. Actividade e funcións. I.Explicar as 

características esenciais 

dunha empresa, 

especificando as 

diferentes actividades e 

formas de organización 

que poden desenvolver 

distinguindo entre os 

diferentes tipos de 

empresas. 

I.1.Identifica diferentes tipos de empresa segundo 

o seu tamaño e o sector económico ao que 

pertencen as actividades que desenvolven. 

I.2.Describe diversas formas de organización 

empresarial. 

I.3.Define termos sinxelos relacionados co mundo 

da empresa e a economía, ilustrando as definicións 

con exemplos. 

CSC 

CMCCT 

CCL 

 

ÁREA: LINGUA CASTELÁ 
Bloque:1     Título: COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
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a 

c 

g 

1.Estratexias e normas para o 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición clara; 

organización do discurso; escoita; 

respecto á quenda de palabra; papel de  

persoa moderadora; entoación 

adecuada; respecto polos sentimentos, 

experiencias, ideas, opinións e 

coñecementos dos e das demais. 

A.Participar en situacións 

de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, 

respectando as normas da 

comunicación: quenda de 

palabra, organizar o 

discurso, escoitar e 

incorporar as 

intervencións dos e das 

demais. 

A.1.Emprega a lingua oral e axusta os rexistros 

lingüísticos segundo o grao de formalidade e a 

finalidade (académica, social e lúdica). 

A.2.Transmite as ideas con claridade, coherencia e 

corrección. 

A.3.Escoita atentamente as intervencións dos 

compañeiros e segue as estratexias e normas para 

o intercambio comunicativo mostrando respecto e 

consideración polas ideas, sentimentos e emocións 

dos e das demais. 

A.4.Aplica as normas sociocomunicativas: escoita 

atenta, espera de quendas, participación 

respectuosa, adecuación á intervención da persoa 

interlocutora, papel de persoa moderadora e certas 

normas de cortesía. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

CCL 

CAA 

CSC 

e 2.Comprensión e expresión de 

mensaxes verbais e non verbais. 

B.Integrar e recoñecer a 

información verbal e non 

verbal dos discursos 

orais. 

B.1.Emprega conscientemente recursos 

lingüísticos e non lingüísticos para comunicarse 

nas interaccións orais. 

CCL 

a 

b 

e 

3.Participación en situacións de 

comunicación, espontáneas e dirixidas, 

utilizando un discurso ordenado e 

coherente. 

C.Expresarse de forma 

oral para satisfacer 

necesidades de 

comunicación en 

diferentes situacións con 

vocabulario preciso e 

estrutura coherente. 

C.1.Exprésase cunha pronunciación e unha 

dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e 

volume. 

C.2.Expresa as súas propias ideas 

comprensiblemente, substituíndo elementos 

básicos do modelo dado. 

C.3.Participa activamente en diversas situacións 

de comunicación: 

-Debates e diálogos. 

-Exposicións orais con e sen axuda das TICs. 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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e 4.Valoración crítica de mensaxes 

verbais e non verbais. 

D.Analizar e valorar con 

sentido crítico as 

mensaxes orais. 

D.1.Amosa unha actitude de escoita atenta. 

D.2.Comprende a información xeral en textos 

orais de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

D.3.Interpreta o sentido dos elementos básicos do 

texto necesarios para a comprensión global 

(léxico, locucións). 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

e 5.Valoración dos contidos 

transmitidos polo texto. Dedución das 

palabras polo contexto. Ampliación do 

vocabulario. Creación de redes 

semánticas sinxelas. 

E.Facer hipóteses sobre o 

significado de palabras a 

partir do seu contexto de 

uso. 

E.1.Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas 

expresións axeitadas para as diferentes funcións 

da linguaxe. 

E.2.Diferenza polo contexto o significado de 

correspondencias fonema-grafía idénticas 

(palabras homófonas, homónimas, parónimas, 

polisémicas). 

CCL 

 

 

 

 

CCL 

b 

e 

6.Comprensión de textos orais 

segundo a súa tipoloxía. Ideas 

principais e secundarias. Ampliación 

do vocabulario. Redes semánticas. 

F.Comprender o sentido 

global dos textos orais, 

recoñecendo as ideas 

principais e secundarias e 

identificar ideas ou 

valores non explícitos. 

F.1.Identifica o tema do texto. 

F.2.Identifica as ideas principais dun texto. 

F.3.Resume un texto distinguindo ideas principais 

e secundarias. 

CCL 

 

CCL 

CCA 

 

CCL 

CCA 

b 

e 

7.Audición e reprodución de textos 

adecuados ao nivel que estimulen o 

seu interese. 

8.Dramatizacións de textos literarios 

adaptados á idade e de producións 

propias. 

G.Memorizar e 

reproducir textos 

axeitados aos seus gustos 

e intereses, utilizando 

con corrección e 

creatividade as distintas 

estratexias de 

comunicación oral. 

G.1.Reproduce de memoria breves textos 

literarios ou non literarios axeitados aos seus 

gustos e intereses, utilizando con corrección e 

creatividade as distintas estratexias de 

comunicación oral. 

CCL 

CAA 

CCEC 

a 

e 

9.Identificación da finalidade 

comunicativa de textos de diferentes 

tipoloxías: atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención 

H.Comprender textos 

orais segundo a súa 

tipoloxía: atendendo á 

forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e 

H.1.Sigue instrucións dadas para levar a cabo 

actividades diversas. 

H.2.Responde de forma correcta a preguntas 

correspondentes á comprensión literal, 

interpretativa e crítica do texto, e infire o sentido 

de elementos non explícitos nos textos orais. 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CCA 
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comuncativa (informativos, literarios, 

prescriptivos e persuasivos). Ideas 

principais e secundarias. Ampliación 

do vocabulario. Redes semánticas. 

argumentativos) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios, 

prescripticos e 

persuasivos). 

H.3.Utiliza a información recollida para levar a 

cabo diversas actividades en situacións de apxe 

individual ou colectiva. 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

e 

10.Estratexias para utilizar a linguaxe 

oral como instrumento de 

comunicación e aprendizaxe: escoitar, 

recoller datos, preguntar. Participación 

en enquisas e entrevistas. Comentario 

oral e xuízo persoal. 

I.Utilizar de xeito 

efectivo a linguaxe oral: 

escoitar activamente, 

recoller datos, preguntar 

e repreguntar, participar 

mas enquisas e 

entrevistas e expresar 

oralmente con claridade 

o propio xuízo persoal, 

de acordo coa súa idade. 

I.1.Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para 

comunicarse e aprender: escoita activa, recollida 

de datos, pregunta e repregunta, participación en 

enquisas e entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

b 

d 

e 

11.Estratexias para utilizar a linguaxe 

oral como instrumento de 

comunicación e aprendizaxe: escoitar, 

recoller datos, preguntar. Participación 

en enquisas e entrevistas. Comentario 

oral e xuízo persoal. 

J.Valorar os medios de 

comunicación social 

como instrumento de 

aprendizaxe e de acceso 

a informacións e 

experiencias doutras 

persoas. 

J.1.Resume entrevistas, novas, e debates infantís... 

procedentes da radio, tv e internet. 

J.2.Transforma en noticias feitos cotiáns próximos 

á súa realidade, axustándose á estrutura e linguaxe 

propios do xénero e imitando modelos. 

J.3.Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do 

seu interese, seguindo modelos. 

J.4.Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre 

temas de seu interese. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 

CCL 

CSC 

CCL 

CAA 

CSIEE 

Bloque:2      Título: COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 1.Consolidación do sistema de lecto-

escritura. 

2.Lectura en voz alta de distintos tipos 

de texto. 

A.Ler en voz alta 

diferentes textos, con 

fluidez e entoación 

adecuada. 

A.1.Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos 

de textos apropiados á súa idade con velocidade, 

fluidez e entoación adecuada. 

A.2.Descodifica con precisión e rapidez todo tipo 

de palabras. 

CCL 

 

 

CCL 
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e 3.Comprensión de textos, en voz alta e 

en silencio, segundo a súa tipoloxía. 

4.Audición de diferentes tipos de 

textos. 

B.Comprender distintos 

tipos de textos adaptados 

á idade e utilizando a 

lectura como medio para 

ampliar o vocabulario e 

fixar a ortografía 

correcta. 

B.1.Entende a mensaxe de xeito global e identifica 

as ideas principais e as secundarias dos textos de 

diferente tipoloxía, do ámbito escolar e social, a 

partir da lectura dun texto en voz alta. 

B.2.Comprende, con certo grao de detalle, 

diferentes tipos de textos atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos e argumentativos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios, 

prescriptivos e persuasivos). 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

CCL  

CAA 

e 5.Lectura, en silencio, e comprensión 

de distintos tipos de texto. 

C.Ler en silencio 

diferentes textos 

valorando o progreso na 

velocidade e a 

comprensión. 

C.1.Le en silencio coa velocidade adecuada textos 

de diferente complexidade. 

C.2.Realiza lecturas en silencio resumindo con 

brevidade os textos lidos. 

CCL 

 

 

CCL 

e 6.Subliñado, esquematización e 

resumo da información relevante dun 

texto. 

D.Resumir un texto lido 

reflectindo a estrutura e 

destacando as ideas 

principais e secundarias 

nos distintos tipos de 

textos. 

D.1.Capta o propósito de diferentes tipoloxía 

textuais. Identifica as partes da súa estrutura 

organizativa, analiza a súa progresión temática. 

D.2.Elabora resumos de textos lidos e identifica os 

elementos característicos dos diferentes tipos de 

texto. 

D.3.Recoñece algúns mecanismos de cohesión en 

diferentes tipos de texto. 

D.4.Elabora esquemas a partir de textos 

expositivos. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

e 7.Comprensión de textos segundo a 

súa tipoloxía. 

E.Utilizar estratexias 

para a comprensión de 

textos de diversa índole. 

E.1.Interpreta o valor do título e as ilustracións. 

E.2.Marca as palabras clave dun texto que axudan 

á comprensión global. 

E.3.Activa coñecementos previos axudándose 

deles para comprender un texto. 

E.4.Realiza inferencias e formula hipóteses. 

E.5.Comprende a información contida nos 

gráficos, establecendo relacións coa información 

que aparece no texto relacionada con estes. 

CCL 

CAA 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

 

CL 
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E.6.Interpreta esquemas de chave, números, 

mapas conceptuais sinxelos 

CAA 

 

e 8.Gusto pola lectura. Hábito lector. 

Lectura de diferentes textos como 

fonte de información, de deleite e de 

diversión. 

9.Selección de libros segundo o gusto 

persoal. 

10.Lectura dos libros establecidos no 

Plan Lector. 

F.Ler por propia 

iniciativa diferentes tipos 

de textos. 

F.1.Ten programado un tempo semanal para ler 

diferentes textos. 

F.2.Le voluntariamente textos propostos pola 

mestra. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCL 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

i 

11.Uso da biblioteca para a procura de 

información e utilización da mesma 

como fonte de aprendizaxe. 

G.Utilizar textos 

científicos en diferentes 

soportes para seleccionar 

e recoller información, 

ampliar coñecementos e 

aplicalos en traballos 

persoais. 

G.1.Consulta diferentes fontes bibliográficas e 

textos de soporte informático para obter datos e 

información para realizar traballos individuais ou 

en grupo. 

CCL 

CD 

CAA 

a 

b 

e 

12.Identificación e valoración crítica 

das mensaxes e valores transmitidos 

polo texto. 

H.Concentrarse en 

entender e interpretar o 

significado dos textos 

lidos. 

H.1.Deduce o significado de palabras e expresións 

con axuda do contexto. 

H.2.Comprende textos xornalísticos e 

publicitarios. Identifica a súa intención 

comunicativa. Diferenza entre información, 

opinión e publicidade. 

H.3.Infire, interpreta e formula hipótese sobre o 

contido. Sabe relacionar os elementos lingüísitcos 

cos non lingüísticos nos diferentes tipos de textos. 

H.4.Establece relación entre as ilustracións e os 

contidos do texto, presenta hipóteses, realiza 

predicións, identifica na lectura o tipo de texto e a 

intención. 

H.5.Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, 

personificacións, hipérboles e xogos de palabras 

en textos publicitarios. 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
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a 

e 

i 

13.Uso guiado das  

TIC para a localización, selección, 

interpretación e organización da 

información. 

14.Identificación e valoración crítica 

das mensaxes e valores transmitidos 

polo texto. 

I.Utilizar as TIC de 

modo eficiente e 

responsable para a 

procura e tratamento da 

información. 

I.1.Utiliza os medios informáticos para obter 

información. 

I.2.Interpreta a información e fai un resumo da 

mesma. 

CCL 

CD 

CAA 

CCL 

CAA 

Bloque 3.      Título: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 1.Produción de textos para comunicar 

coñecementos, experiencias 

necesidades: atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios, 

prescriptivos e persuasivos). 

2.Cohesión do texto: enlaces, 

substitucións léxicas, mantemento do 

tempo verbal e puntuación. 

3.Aplicación das normas ortográficas e 

signos de puntuación (punto e coma, 

guión, dous puntos, raia, signos de 

entoación, parénteses, etc). 

Acentuación. 

4.Orde e presentación. 

A.Producir textos con 

diferentes intencións 

comunicativas con 

coherencias, respectando 

a súa estrutura e 

aplicando as regras 

ortográficas coidando a 

caligrafía, orde e 

presentación. 

A.1.Escribe, en diferentes soportes, textos propios 

do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar e 

social: diarios, cartas, correos electrónicos, novas, 

textos literarios, folletos informativos e literarios, 

narracións, textos científicos, anuncios 

publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, 

normas, solicitudes,... 

A.2.Escribe textos usando o rexistro adecuado, 

organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais cohesivas e 

respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

A.3.Escribe diferentes tipos de textos adecuando a 

linguaxe ás características do xénero, seguindo 

modelos, encamiñados a desenvolver a súa 

capacidade creativa na escritura. 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

e 5.Normas e estratexias para a 

produción de textos: planificación 

(función, destinatario, estrutura,..). 

6.Revisión e mellora do texto. 

7.Realización de ditados. 

B.Aplicar todas as fases 

do proceso de escritura 

na produción de textos 

escritos de distinta 

índole: planificación, 

textualización, revisión e 

reescritura, utilizando 

B.1.Resume o contido de textos propios do ámbito 

da vida persoal e do ámbito escolar, recollendo as 

ideas principais, evitando parafrasear o texto e 

utilizando unha expresión persoal. 

B.2.Aplica correctamente os signos de puntuación, 

as regras de acentuación e ortográficas propias do 

nivel. 

CCL 

CAA 

CCEC 
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esquemas e mapas 

conceptuais, aplicando 

estratexias de tratamento 

da información, 

redactando os seus textos 

con claridade, precisión e 

corrección, revisándoos 

para melloralos e 

avaliando, coa axuda de 

guías, as producións 

propias e alleas. 

B.3Reproduce textos ditados con corrección. 

B.4.Emprega estratexias de procura e selección da 

información: tomar notas, elaborar esquemas, 

guións, borradores e mapas conceptuais. 

 

CCL 

CAA 

 

 

CCL 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

e 8.Aplicación das normas ortográficas e 

signos de puntuación (punto e coma, 

guión, dous puntos, raia, signos de 

entoación e parénteses). Acentuación. 

C.Utilizar o dicionario 

como recurso para 

resolver dúbidas sobre a 

lingua, o uso ou a 

ortografía das palabras. 

C.1.Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e 

en liña, no proceso de escritura. 

CCL 

CAA 

a 

e 

9.Creación de textos utilizando a 

linguaxe verbal e non verbal con 

intención informativa: carteis 

publicitarios. Anuncios. Cómics. 

D.Elaborar proxectos 

individuais ou colectivos 

sobre diferentes temas da  

área. 

E.Favorecer a través da 

linguaxe a formación dun 

pensamento crítico. 

D.1.Elabora gráficas a partir de datos 

seleccionados e organizados procedentes de 

diferentes textos (libros de consulta, xornais e 

revistas). 

D.2.Presenta un informe de forma ordenada e 

clara, utilizando soporte papel e informático, sobre 

problemas 

Ou situacións sinxelas, escollendo información de 

diferentes fontes (directas, libros, Internet), 

seguindo un plan de traballo e expresando 

conclusións. 

D.3.Elabora un informe seguindo un guión 

establecido que supoña a procura, selección e 

organización da información de textos de carácter 

científico, xeográfico ou histórico. 

D.4.Expresa por escrito, opinións, reflexións e 

valoracións argumentadas e usa, de xeito habitual, 

unha linguaxe non sexista. 

CCL 

CAA 

 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CD 

CAA 
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e 10.Produción de textos segundo o Plan 

de escritura. 

F.Levar a cabo o plan de 

escritura que dea  

resposta a unha 

planificación sistemática 

de mellora da eficacia 

escritora e fomente a 

creatividade. 

G.Utilizar as TIC de 

modo eficiente e 

responsable para 

presentar as súas 

producións. 

F.1.Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: 

planificación, redacción, revisión e mellora. 

-Determina con antelación como será o texto, a 

súa extensión, o tratamento autor/a-lector/a e a 

presentación. 

-Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao 

interlocutor e o asunto de que se trata. 

-Presenta os escritos con limpeza, claridade, 

precisión e orde os escritos. 

-Reescribe o texto. 

F.2.Valora a súa propia produción escrita, así 

como a dos seus compañeiros. 

F.3.Usa con eficacia as TIC para escribir, 

presentar textos e buscar a información, crear 

táboas e gráficas. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

Bloque: 4      COÑECEMENTO DA LINGUA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 1.A palabra. 

2.Recoñecemento das distintas clases 

de palabras e explicación reflexiva do 

seu uso en situacións concretas de 

comunicación (nome, verbo, 

adxectivo, preposición, adverbio, 

conxunción, pronomes, artigos, 

interxeccións). 

3.Conxugación dos verbos regulares e 

irregulares máis frecuentes. 

A.Aplicar os 

coñecementos básicos 

sobre a estrutura da 

lingua, a gramática 

(categorías gramaticais), 

o vocabulario (formación 

e significado das palabras 

e campos semánticos), 

así coma as regras de 

ortografía para favorecer 

unha comunicación máis 

eficaz. 

A.1.Identifica todas as categorías gramaticais pola 

súa función na lingua: presentar ao nome, 

substituír ao nome, expresar características do 

nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 

relacionar palabras ou oracións. 

A.2.Conxuga e usa con corrección todos os 

tempos simples e compostos nas formas persoais e 

non persoais de modo indicativo e subxuntivo de 

todos os verbos. 

A.3.Diferenza familias de palabras. 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

e 4.Vocabulario. sinónimos e 

antónimos, palabras polisémicas e 

homónimas, arcaísmos, 

estranxeirismos e neoloxismos. Frases 

B.Desenvolver as 

destrezas e competencias 

lingüísticas a través do 

uso da lingua. 

B.1.Identifica e usa sinónimos e antónimos, 

palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos, 

estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas 

e abreviaturas. 

CCL 
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feitas. Formación de substantivos, 

adxectivos e verbos. Recursos 

derivativos: prefixos e sufixos na 

formación de nomes, adxectivos e 

verbos. Siglas e abreviaturas. 

5.Recoñecemento e observación 

reflexiva dos constituíntes oracionais: 

a oración simple, suxeito e predicado. 

6.Recoñecemento e uso dalgúns 

conectores textuais (de orde, contraste 

e explicación) e dos principais 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticais (substitucións 

pronominais) coma léxicos (elipses e 

substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

B.2.Recoñece palabras compostas, prefixos e 

sufixos e crea palabras derivadas. 

B.3.Identifica e clasifica os diferentes tipos de 

palabras nun texto. 

B.4.Recoñece e usa os conectores básicos entre 

oracións: causa, consecuencia, finalidade... 

B.5.Identifica as oracións como unidades de 

significado completo. 

Recoñece a oración simple, diferencia entre 

suxeito e predicado. 

 

 

 

CCL 

 

 

CCL 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

e 7.Uso eficaz do dicionario para 

ampliación de vocabulario e como 

consulta ortográfica e gramatical. 

C.Sistematizar a 

adquisición de 

vocabulario a través dos 

textos. 

C.1.Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de 

dicionario, en diferentes soportes e úsaos para 

buscar o significado de calquera palabra 

(derivadas e sinónimas). 

C.2.Selecciona a acepción correcta segundo o 

contexto de entre as varias que lle ofrece o 

dicionario. 

C.3.Recoñece e usa as normas ortográficas nas 

súas producións escritas. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

CCL 

e 8.Recoñecemento das distintas clases 

de palabras e explicación reflexiva do 

seu uso en situacións concretas de 

comunicación (nome, verbo, 

adxectivo, preposición, adverbio, 

conxunción, pronomes, artigos, 

interxeccións). 

D.Desenvolver 

estratexias para mellorar 

a comprensión oral  e 

escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

D.1.Sinala as características que definen ás 

diferentes clases de palabras e nomes. 

Clasificación e uso para construír o discurso nos 

diferentes tipos de producións. 

D.2.Utiliza correctamente as normas de 

concordancia de xénero e número na expresión 

oral e escrita. 

D.3.Aplica correctamente as normas de 

acentuación e clasifica as palabras dun texto. 

CCL 

 

 

 

 

 

 

CCL 
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9.Ortografía: utilización das regras 

básicas de ortografía.  Regras de 

acentuación. 

10.Clases de nomes: comúns, propios, 

individuais, colectivos, concretos e 

abstractos. 

11.Utilización adecuada dos signos de 

puntuación. 

12.As relacións gramaticais. 

Recoñecemento e explicación 

reflexiva das relacións que se 

establecen entre o substantivo e o resto 

dos compoñentes do grupo nominal. 

D.4.Usa con corrección os signos de puntuación. 

D.5.Aplica as normas do uso da til. 

D.6.Utiliza unha sintaxe adecuada nas súas 

producións escritas. 

 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

e 

i 

13.Utilización de material multimedia 

educativo e outros recursos didácticos 

ao seu alcance e propios da súa idade. 

E.Utilizar programas 

educativos dixitais para 

realizar tarefas e avanzar 

na aprendizaxe. 

E.1.Utiliza distintos programas educativos dixitais 

como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

CCL 

CD 

CAA 

d 

e 

i 

o 

14.As variedades da lingua. 

15.Coñecemento xeral da realidade 

plurilingüe de España e a súa 

valoración como fonte de 

enriquecemento persoal e como unha 

mostra da riqueza do noso patrimonio 

histórico e cultural. 

F.Coñecer a variedade 

lingüística de España e 

do español como fonte de 

enriquecemento cultural. 

Mostrar respecto tanto 

cara ás linguas e 

dialectos que se falan en 

España, como cara ao 

español de América. 

F.1.Valora a variedade lingüística de España e o 

español de América. 

F.2.Recoñece e identifica algunha das 

características relevantes (históricas, 

socioculturais, xeográficas e lingüísticas) das 

linguas oficiais de España. 

CCL 

CD 

CAA 

Bloque: 5     Título: Educación literaria 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

d 

e 

1.Valoración dos textos literarios 

como vehículo de comunicación e 

como fonte de coñecemento doutros 

mundos, tempos e culturas e como 

gozo persoal. 

A.Valorar os textos 

literarios e utilizar a 

lectura como fonte de 

lecer e información e 

considerala como un 

A.1.Recoñece e valora as características 

fundamentais de textos literarios narrativos, 

poéticos e dramáticos. 

CCL 

CCEC 
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medio de aprendizaxe e 

enriquecemento persoal 

de máxima importancia. 

d 

e 

2.Distinción entre conto e lenda. 

Coñecemento de lendas españolas e 

doutros países. 

3.Lectura guiada de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, 

adaptacións de obras clásicas e 

literatura actual. 

4.Lectura comentada de poemas, 

relatos e obras teatrais. 

5.Identificación de recursos literarios. 

B.Integrar a lectura 

expresiva e a 

comprensión e 

interpretación de textos 

literarios narrativos, 

líricos e dramáticos na 

práctica escolar e 

recoñecer e interpretar 

algúns recursos da 

linguaxe literaria 

(metáforas, 

personificacións, 

hipérboles e xogos de 

palabras), e diferenciar as 

principais convencións 

formais dos xéneros. 

B.1.Realiza lecturas guiadas de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de 

obras clásicas e literatura actual. 

B.2.Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, 

personificacións, hipérboles e xogos de palabras 

en textos literarios. 

CCL 

CAA 

 6.Identificación de recursos literarios. C.Coñecer e valorar os 

recursos literarios da 

tradición oral: poemas, 

cancións, contos, refráns 

ou adiviñas. 

C.1.Distingue algúns recursos retóricos e métricos 

propios dos poemas. 

C.2.Utiliza comparacións, metáforas, 

aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos 

literarios. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

d 

e 

i 

7.Creación de textos literarios en prosa 

ou en verso, valorando o sentido 

estético e a creatividade: contos, 

poemas, adiviñas, cancións e teatro. 

D.Producir a partir de 

modelos dados textos 

literarios en prosa ou en 

verso, con sentido 

estético e creatividade: 

contos, poemas, adiviñas, 

cancións e fragmentos 

teatrais. 

D.1.Crea textos literarios (contos, poemas, 

cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de 

pautas ou modelos dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas 

producións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

d 

8.Creación de textos literarios en prosa 

ou en verso, valorando o sentido 

E.Producir a partir de 

modelos dados textos 

E.1.Crea textos literarios (contos, poemas, 

cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de 

CCL 

CAA 
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ÁREA: MATEMÁTICAS 
Bloque:1     Título: Números e operacións 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

b 

e 

g 

1.Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

2.A numeración romana. 

A.Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos 

de números (romanos, 

A.1.Identifica os números romanos aplicando o 

coñecemento á comprensión de datacións. 

A.2.Le, escribe e ordena en textos numéricos e 

da vida cotiá, números (naturais, fraccións e 

CMCCT 

CAA 

CCL 

e estético e a creatividade: contos, 

poemas, adiviñas, cancións e teatro. 

literarios en prosa ou en 

verso, con sentido  

estético e creatividade. 

Contos, poemas, 

adiviñas, cancións, e 

fragmentos teatrais. 

pautas ou modelos dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas 

producións. 

CSC 

CCEC 

a 

d 

e 

9.Comprensión, memorización e 

recitado de poemas co ritmo, 

entoación e dicción adecuados. 

10.Dramatización e lectura 

dramatizada de textos literarios. 

F.Participar con interese 

en dramatizacións de 

textos literarios 

adaptados á idade e de 

producións propias ou 

dos compañeiros, 

utilizando 

adecuadamente os 

recursos básicos dos 

intercambios orais e da 

técnica teatral. 

F.1.Realiza dramatizacións individualmente e en 

grupo de textos literarios apropiados ou adecuados 

á súa idade e de textos de produción propia. 

F.2.Memoriza e reproduce textos orais adecuados 

á súa idade: contos, poemas, cancións, refráns e 

adiviñas. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

b 

e 

o 

11.Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada) como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

G.Valorar a literatura en 

calquera lingua, 

especialmente en lingua 

galega, como vehículo de 

comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

G.1.Valora a literatura en calquera lingua, 

especialmente en lingua galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL 

CSC 

CCEC 
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3.Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. Comparación de 

números. 

4.Nome e grafía dos números de máis 

de 6 cifras. 

5.Equivalencias entre os elementos do 

sistema de numeración decimal: 

unidades, decenas, centenas, etc. 

6.O sistema de numeración decimal: 

valor de posición das cifras. 

7.O número decimal: décimas, 

centésimas e milésimas. 

8.Fraccións propias e impropias. 

Número  mixto. Representación 

gráfica. 

9.Números positivos e negativos. 

10.Ordenación de conxuntos de 

números de distinto tipo. 

naturais, fraccións e 

decimais ata as 

milésimas). 

decimais ata as milésimas)., utilizando 

razoamentos apropiados e interpretando o valor 

de posición de cada unha das súas cifras. 

 

b 

e 

g 

11.Concepto de fracción como 

relación entre as partes e o todo. 

12.Redondeo de números decimais á 

décima, centésima ou milésima máis 

próxima. 

13.Redondeo de números naturais ás 

decenas, centenas e millares. 

B.Interpretar diferentes 

tipos de números segundo 

o seu valor, en situación da 

vida cotiá. 

B.1.Interpreta en textos numéricos e da vida 

cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata 

as milésimas), utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

B.2.Utiliza os números negativos en contextos 

reais. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

 

CMCT 

g 14.Fraccións equivalentes, redución de 

dúas ou máis fraccións a común 

denominador. 

15.Relación entre fracción e número 

decimal, aplicando a ordenación de 

fraccións. 

C.Realizar operacións e 

cálculos numéricos 

mediante diferentes 

procedementos, incluído o 

cálculo mental, facendo 

referencia implícita ás 

propiedades das operación, 

C.1.Reduce dúas ou máis fraccións a común 

denominador e calcula fraccións equivalentes. 

C.2.Redondea números decimais á décima, 

centésima ou milésima máis próxima. 

C.3.Ordena fraccións aplicando a relación entre 

fracción e número decimal. 

CMCT 

 

 

 

CMCT 
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en situación de resolución 

de problemas. 

CMCT 

g 16.Divisibilidade: múltiplos, divisores, 

números primos e números compostos. 

Criterios de divisibilidade. 

D.Utilizar as propiedades 

das operacións, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos 

que se usan segundo a 

natureza do cálculo que se 

realizará (algoritmos 

escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación e 

calculadora). 

D.1.Coñece e aplica os criterios de divisibilidade 

por 2, 3, 5, 9 e 10. 

CMCT 

b 

e 

g 

17.Estimación de resultados. 

18.Comprobación de resultados 

mediante estratexias aritméticas. 

19.Propiedades das operacións e 

relación entre elas utilizando números 

naturais. 

E.Utilizar os números 

enteiros, decimais, 

fraccionarios e as 

porcentaxes sinxelas para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos 

da vida cotiá. 

E.1.Opera cos números coñecendo a xerarquía 

das operacións. 

E.2.utiliza diferentes tipos de números en 

contextos reais, establecendo equivalencias entre 

eles, identificándoos e utilizándoos como 

operadores na interpretación e resolución de 

problemas. 

CMCT 

 

 

 

CMCT 

CAA 

b 

g 

20.Operacións con números naturais: 

suma, resta, multiplicación e división. 

21.Potencia como produto de factores 

iguais. Cadrados e cubos. Potencias de 

base 10. 

22.Identificación e uso dos termos 

propios da división. 

23.Operacións con fraccións. 

24.Operacións con números decimais. 

25.Utilización dos algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división. 

F.Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía 

mas operacións, aplicando 

as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos 

que se utilizan segundo a 

natureza do cálculo que se  

realizará (algoritmos 

escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación, 

calculadora), usando o 

máis adecuado. 

F.1.Calcula cadrados, cubos e potencias de base 

10. 

F.2.Realiza sumas e restas de fraccións co 

mesmo denominador. Calcula  o produto dunha 

fracción por un número. 

F.3.Realiza operacións con números decimais. 

F.4.Aplica a xerarquía das operacións e os usos 

da paréntese. 

CMCT 

 

CMCT 

 

 

 

 

CMCT 

 

CMCT 

CAA 

b 

e 

26.Porcentaxes e proporcionalidade. G.Iniciarse no uso das 

porcentaxes e a 

G.1.Calcula e utiliza as porcentaxes dunha 

cantidade para expresar partes. 

CMCT 
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g 27.Expresión das partes utilizando 

porcentaxes. 

28.Correspondencia entre fraccións 

sinxelas, decimais e porcentaxes. 

29.Aumentos e diminucións 

porcentuais. 

30.Proporcionalidade directa. 

31.A regra de tres en situacións de 

proporcionalidade directa: lei do 

dobre, triplo, metade. 

32.Resolución de problemas da vida 

cotiá. 

proporcionalidade directa 

para interpretar e 

intercambiar información e 

resolver problemas en 

contextos da vida cotiá. 

G.2.Establece a correspondencia entre fraccións 

sinxelas, decimais e porcentaxes. 

G.3.Calcula aumentos e diminucións 

porcentuais. 

G.4.Usa a regra de tres en situacións de 

proporcionalidade directa: lei do dobre, triplo, 

metade, para resolver problemas da vida diaria. 

G.5.Resolve problemas da vida cotiá utilizando 

porcentaxes e regra de tres en situacións de 

proporcionalidade directa, explicando oralmente 

e por escrito o significado dos datos, a situación 

formulada, o proceso seguido e as solucións 

obtidas. 

 

CMCT 

 

 

 

CMCT 

 

CMCT 

CAA 

CMCT 

CCL 

CAA 

b 

g 

33.Automatización de algoritmos. 

34.Descomposición de forma aditiva e 

aditivo-multiplicativa. 

35.Descomposición de números 

naturais atendendo o valor de posición 

das súas cifras. 

36.Construción de series ascendentes e 

descendentes. 

37.obtención dos primeiros múltiplos 

dun número dado. 

38.Obtención de todos os divisores de 

calquera número menor de 100. 

39.Descomposición de números 

decimais atendendo ao valor de 

posición das súas cifras. 

40.Cálculo de tantos por cen en 

situacións reais. 

41.Elaboración e uso de estratexias de 

cálculo mental. 

42.Utilización de calculadora. 

H.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. 

H.1.Emprega e automatiza algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e división con 

distintos tipos de números (naturais, enteiros, 

decimais e fraccións). 

H.2.Descompón de forma aditiva e de forma 

aditivo-multiplicativa, números menores de un 

millón, atendendo o valor de posición das súas 

cifras. 

H.3.Calcula todos os divisores de calquera 

número menor de 100. 

H.4.Calcula o mcm e mcd. 

H.5.Descompón números decimais atendendo ao 

valor de posición das súas cifras. 

H.6.Calcula tantos por cen en situacións reais. 

H.7.Elabora e emprega estratexias de cálculo 

mental. 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

CMCT 

 

CMCT 

CAA 
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b 

e 

g 

43.Resolución de problemas da vida 

cotiá. 

I.Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións 

entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a 

utilidade dos 

coñecementos 

matemáticos adecuados e 

reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

I.1.Resolve problemas que impliquen o dominio 

dos contidos traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento (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. 

I.2.Reflexiona sobre o procedemento aplicado á 

resolución de problemas: revisando as 

operacións empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto e buscando outras formas 

de resolvelo. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque:2     Título: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

b 

g 

1.Recollida e clasificación de datos 

cualitativos e cuantitativos. 

A.Recoller e rexistrar unha 

información cuantificable, 

utilizando algúns recursos 

sinxelos de representación 

gráfica: táboas de datos, 

bloques de barras, 

diagramas lineais... 

comunicando a 

información. 

A.1.Identifica datos cualitativos e cuantitativos 

en situacións familiares. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

2.Construción de táboas de frecuencias 

absolutas e relativas. 

3.Iniciación intuitiva ás medidas de 

centralización: a media aritmética, a 

moda e o rango. 

4.Realización e interpretación de 

gráficas sinxelas: diagramas de barras, 

poligonais e sectoriais. 

B.Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas 

dun conxunto de datos 

relativos ao contorno 

inmediato. 

B.1.Recolle e clasifica datos cualitativos e 

cuantitativos de situacións do seu contorno, 

utilizándoos para construír  táboas de frecuencias 

absolutas e relativas. 

B.2.Aplica de forma intuitiva a situacións 

familiares as medidas de centralización: a media 

aritmética, a moda e o rango. 

CMCT 

CAA 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 
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5.Análise crítica das informacións que 

se presentan mediante gráficas 

estatísticas. 

B.3.Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: 

diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con 

datos obtidos de situacións moi próximas. 

B.4.Realiza análise crítica e argumentada sobre 

as informacións que se presentan mediante 

gráficas estatísticas. 

 

 

CMCT 

CAA 

b 

g 

6.Carácter aleatorio dalgunhas 

experiencias. 

C.Facer estimacións 

baseadas na experiencia 

sobre o resultado (posible, 

imposible, seguro, máis ou 

menos probable) de 

situacións sinxelas nas que 

interveña o azar e 

comprobar o dito 

resultado. 

C.1.Identifica situacións de carácter aleatorio. 

 

CMCT 

 

 

D.Observar e constatar que 

hai sucesos imposibles, 

sucesos que con toda 

seguridade prodúcense ou 

se repiten, sendo máis ou 

menos probable esa 

repetición. 

D.1.Realiza conxeturas e estimacións sobre 

algúns xogos (moedas, dados, cartas, loterías,...). 

CMCT 

CAA 

b 

e 

g 

7.Iniciación intuitiva ao cálculo da 

probabilidade dun suceso. 

E.Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá 

axeitados ao seu nivel, 

establecer conexións entre 

a realidade e as 

matemáticas e valorar a 

utilidade dos 

coñecementos 

matemáticos axeitados 

reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

E.1.Resolve problemas que impliquen  dominio 

de contidos propios da estatística e 

probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, 

de razoamento (clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de exemplos contrarios...),creando 

conxeturas, construíndo, argumentando e 

tomando decisións, valorando as consecuencias 

destas e a conveniencia da súa utilización. 

E.2.Reflexiona sobre o proceso de resolución de 

problemas revisando operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comprobando e 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSIEE 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

CCL 
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interpretando as solucións no contexto e 

propoñendo outras formas de resolvelo. 

CSIEE 

Bloque: 3    Título: A MEDIDA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

b 

e 

g 

1.Elección da unidade máis axeitada 

para a expresión dunha medida. 

2.Realización de medicións. 

3.Estimación de lonxitudes, 

capacidades, masas, superficies e 

volumes de obxectos e espazos 

coñecidos; elección da unidade e dos 

instrumentos máis axeitados para 

medir e expresar unha medida. 

A.Escoller os instrumentos 

de medida máis 

pertinentes en cada caso, 

estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo 

facendo previsións 

razoables. 

A.1.Estima lonxitudes, capacidades, masas, 

superficies e volumes de obxectos e espazos 

coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos 

máis axeitados para medir e expresar unha 

medida, explicando de forma oral o proceso 

seguido e a estratexia utilizada. 

A.2.Mide con instrumentos, utilizando 

estratexias e unidades convencionais e non 

convencionais, elixindo a unidade máis axeitada 

para a expresión dunha medida. 

CMCT 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

g 4.Comparación e ordenación de 

medidas dunha mesma magnitude. 

5.Desenvolvemento de estratexias para 

medir figuras de maneira exacta e 

aproximada. 

6.Comparación de superficies de 

figuras planas por superposición, 

descomposición e medición. 

7.Sumar e restar medidas de lonxitude, 

capacidade, masa, superficie e volume. 

B.Operar con diferentes 

medidas. 

B.1.Suma e resta de medidas de lonxitude, 

capacidade, masa, superficie e volume en forma 

simple dando  o resultado na unidade 

determinada de antemán. 

B.2.Expresa en forma simple a medición da 

lonxitude, capacidade ou masa dada en forma 

complexa e viceversa. 

B.3.Compara e ordena medidas dunha mesma 

magnitude. 

CMCT 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

b 

e 

g 

8.Explicación oral e escrita do proceso 

seguido e da estratexia utilizada en 

calquera dos procedementos 

empregados. 

9.Equivalencias entre as medidas de 

capacidade e volume. 

C.Utilizar as unidades de 

medida máis usuais, 

convertendo unhas 

unidades noutras da 

mesma magnitude, 

expresando os resultados 

en unidades de medida 

máis axeitadas, explicando 

oralmente e por escrito o 

C.1.Coñece e utiliza as equivalencias entre as 

medidas de capacidade e volume. 

C.2.Explica de forma oral e por escrito os 

procesos seguidos e as estratexias utilizadas en 

todos os procedementos realizados. 

C.3.Resolve problemas utilizando as unidades de 

medida máis usuais, convertendo unhas unidades 

noutras da mesma magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de medida máis 

CMCT 

 

 

 

CCL 

CAA 
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proceso seguido e 

aplicándoo á resolución de 

problemas. 

axeitadas, explicando oralmente e por escrito o 

proceso seguido. 

CMCT 

CCL 

CAA 

b 

g 

10.O sistema sexaxesimal. 

11.O ángulo como unidade de medida 

dun ángulo. Medida de ángulos. 

D.Coñecer o sistema 

sexaxesimal para realizar 

cálculos con medidas 

angulares. 

D.1.Resolve problemas realizando cálculos con 

medidas angulares. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

b 

g 

12.Resolución de problemas de 

medida. 

E.Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá 

adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións 

entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a 

utilidade dos 

coñecementos 

matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

E.1.Reflexiona sobre o proceso seguido na 

resolución de problemas revisando as operacións 

utilizadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no 

contexto e buscando outras formas de resolvelo. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

Bloque:4    Título: XEOMETRÍA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

g 1.Posicións relativas de rectas e 

circunferencias. 

2.Ángulos en distintas posicións: 

consecutivos, adxacentes, opostos polo 

vértice,... 

3.Sistema de coordenadas cartesianas. 

Descrición de posicións e 

movementos. 

4.A representación elemental do 

espazo, escalas e gráficas sinxelas. 

A.Utilizar as nocións 

xeométricas de 

paralelismo, 

perpendicularidade, 

simetría, xeometría, 

perímetro e superficie para 

describir e comprender 

situacións da vida cotiá. 

A.1.Identifica e representa posicións relativas de 

rectas e circunferencias. 

A.2.Identifica e representa ángulos en diferentes 

posicións: consecutivos, adxacentes, opostos 

polo vértice... 

A.3.Describe posicións e movementos por medio 

de coordenadas, distancias, ángulos, xiros... 

A.4.Realiza escalas e gráficas sinxelas, para 

facer representacións elementais no espazo. 

A.5.Identifica en situacións moi sinxelas a 

simetría de tipo axial e especular. 

CMCT 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

CMCT 
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g 

i 

5.Formas planas e espaciais. Figuras 

planas: elementos, relación e 

clasificación. 

6.Clasificación de triángulos 

atendendo aos seus lados e aos seus 

ángulos. 

B.Coñecer as figuras 

planas: cadrado, 

rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio e 

rombo. 

B.1.Clasifica triángulos atendendo aos seus lados 

e aos seus ángulos, identificando as relacións 

entre os seus ángulos e os seus lados. 

B.2.Utiliza instrumentos de debuxo e 

ferramentas tecnolóxicas para a construción e 

exploración de formas xeométricas. 

CMCT 

 

 

 

CMCT 

CD 

b 

g 

7.formas planas: cálculo de áreas. C.Comprender o método 

para calcular a área dun 

paralelogramo, triángulo, 

trapecio e rombo. Calcular 

a área de figuras planas. 

C.1.Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, 

cadrado e triángulo. 

C.2.Aplica os conceptos de perímetro e 

superficie de figuras para a realización de 

cálculos sobre planos e espazos reais e para 

interpretar situacións da vida diaria. 

CMCT 

 

 

CMCT 

CAA 

g 8.Clasificación de cuadriláteros 

atendendo o paralelismo dos seus 

lados. Clasificación de 

paralelepípedos. 

9.Concavidade e convexidade de 

figuras planas. 

10.A circunferencia e o círculo. 

Elementos básicos: centro, raio, 

diámetro, corda, arco, tanxente e 

sector circular. 

D.Utilizar as propiedades 

das figuras planas para 

resolver problemas. 

D.1.Identifica e diferencia os elementos básicos 

da circunferencia e círculo: centro, raio, 

diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. 

D.2.Calcula o perímetro e área da circunferencia 

e do círculo. 

CMCT 

 

 

 

 

 

CMCT 

b 

g 

11.Interpretación de representacións 

espaciais en situacións da vida cotiá. 

E.Interpretar 

representacións espaciais 

realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións 

familiares. 

E.1.Comprende e describe situacións da vida 

cotiá, e interpreta e elabora representacións 

espaciais (planos, esbozos de itinerarios, 

maquetas,...), utilizando as nocións xeométricas 

básicas (situación, movemento, paralelismo, 

perpendicularidade, escala, simetría, perímetro e 

superficie). 

CMCT 

CAA 

b 

e 

g 

12.Resolución de problemas de 

xeometría relacionados coa vida cotiá. 

F.Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá 

axeitados ao seu nivel, 

establecer conexións entre 

a realidade e as 

F.1.Resolve problemas xeométricos que 

impliquen dominio dos contidos traballados, 

utilizando estratexias heurísticas de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso 

de exemplos contrarios,) creando conxeturas, 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSIEE 
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matemáticas e valorar a 

utilidade dos 

coñecementos 

matemáticos axeitados 

reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

construíndo argumentando e tomando decisións, 

valorando as súas consecuencias e a 

conveniencia da súa utilizacións. 

F.2.Reflexiona sobre o proceso de resolución de 

problemas: revisando as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto, 

propoñendo outras formas de resolvelo. 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

ÁREA: PLÁSTICA 
Bloque:1     Título: DEBUXO XEOMÉTRICO 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

G 

B 

j 

1.Elaboración de composicións 

plásticas partindo de conceptos 

xeométricos da realidade do 

alumnado. 

2.Uso da cuadrícula para coñecer e 

comprender o termo de escala. 

3.Apreciación das posibilidades 

plásticas e expresivas das estruturas 

xeométricas. 

4.Cosntrución de estruturas e 

transformación de espazos usando 

nocións métricas e de perspectiva. 

5.Uso dos instrumentos básicos de 

debuxo xeométrico para compor unha 

creación artística partindo dos 

polígonos elementais. 

A.Identificar conceptos 

xeométricos na realidade 

que rodea o alumnado, en 

relación cos conceptos 

xeométricos recollidos na 

área de matemáticas coa 

súa aplicación gráfica. 

A.1.Identifica os conceptos de horizontalidade e 

verticalidade, e os utiliza nas súas composicións 

con fins expresivos. 

A.2.Traza rectas paralelas e perpendiculares, 

usando o escuadre e o cartabón. 

A.3.Utiliza a regra considerando o mm como 

unidade de medida habitual aplicada ao debuxo 

técnico. 

A.4.Suma e resta segmentos utilizando a regra e 

o compás. 

A.5.Calcula graficamente a mediatriz dun 

segmento utilizando a regra e o compás. 

A.6.Traza círculos co compás coñecendo o raio. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

 

 

CCEC 

CAC 

CMCCT 

 

CCEC 

CMCCT 

 

CMCT 

CCEC 

 

CMCT 

CCEC 

 

 

CMCCT 
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Bloque: 2     Título: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

Obxectivos contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

j 

e 

b 

1.Indagación e apreciación das 

posibilidades plásticas e expresivas 

dos elementos naturais e artificiais do 

contexto próximo. 

2.O contexto natural, artificial e 

artístico: posibilidades plásticas dos 

elementos naturais e o seu uso con fins 

expresivos. 

3.Elaboración de protocolos para a 

observación sistemática de aspectos, 

calidades e características notorias e 

sutís das imaxes. 

A.Formular opinións cun 

criterio estético, oralmente 

ou por escrito, que 

expresen o respecto e a 

riqueza das achegas que 

ofrecen as manifestacións 

artísticas (plásticas, visuais 

ou musicais), apreciando 

as texturas, as formas, as 

liñas, as medidas e as 

cores. 

A.1.Observa e explica aspectos, calidades e 

características das obras artísticas seguindo un 

protocolo. 

A.2.Utiliza a observación e a percepción visual 

para interpretar imaxes. 

A.3.Reflexiona sobre o proceso dunha 

composición plástica. 

A.4.Recoñece materiais e recursos plásticos nas 

imaxes e nas composicións plásticas. 

A.5.Aprecia as diferenzas entre as formas 

xeométricas do seu contexto próximo. 

CCL 

CCEC 

CSC 

 

 

CCEC 

CAA 

 

CCEC 

CCL 

CCL 

j 

e 

b 

4.Indagación sobre o uso artístico dos 

medios audiovisuais e tecnolóxicos 

para o traballo con fotografías. 

5.Valoración do cine de animación 

como ferramenta de aprendizaxe. 

6.Secuenciación dunha historia, unha 

novela e unha canción, con imaxes e 

textos explicativos. 

7.Elaboración de carteis aplicando 

coñecementos plásticos e audiovisuais. 

8.Iniciación a sinxelas obras de 

animación tendo en conta o son, a 

montaxe, o guión e a realización. 

B.Aproximarse á lectura, a 

análise e á interpretación 

da arte e as imaxes fixas e 

en movemento no seus 

contextos culturais e 

históricos, comprendendo 

de maneira  crítica o 

significa do e a función 

social, con capacidade 

para elaborar imaxes novas 

a partir dos coñecementos 

adquiridos. 

B.1.Analiza de maneira sinxela e utilizando a 

terminoloxía axeitada imaxes fixas atendendo ao 

tamaño, ao formato e aos elementos básicos 

(puntos, rectas, planos, cores, luz e función). 

B.2.Coñece a evolución da fotografía e valora as 

posibilidades que trae consigo a fotografía. 

B.3.Realiza fotografías. 

B.4.Recoñece o cine de animación como un 

xénero do cine e comenta o seu proceso creativo. 

B.5.Secuencia unha historia en viñetas nas que 

incorpora imaxes e textos, seguindo o patrón dun 

cómic. 

B.6.Realiza sinxelas obras de animación para 

familiarizarse cos conceptos elementais da 

creación AV: guión, realización, montaxe, son. 

CCEC 

CCL 

 

 

 

 

 

CCEC 

CCL 

 

 

CCEC 

CCEC 

CCL 

 

j 

i 

a 

9.Uso das tecnoloxías da información 

e comunicación. A imaxe como 

instrumento de comunicación. 

C.Utilizar as tecnoloxías 

da información e da 

C.1.Manexa programas informáticos sinxelos de 

elaboración e retoques de imaxes dixitais 

(copiar, pegar, modificar tamaño, cor, brillo, 

CCEC 

CAA 

CD 
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10.A protección de datos. Dereito á 

propia imaxe. 

comunicación de xeito 

responsable. 

contraste,...) que lle serven para a ilustración de 

textos. 

C.2.Coñece os protocolos de actuacións para a 

difusión de imaxes propias e alleas, e respecta a 

propiedade intelectual de cada persoa 

Bloque: 3     Título: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Obxectivos Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

j 

b 

1.Aplicación de recursos gráficos para 

a expresión de emocións, ideas e 

accións. 

2.Disposición á orixinalidade e 

plasmación de ideas, sentimentos e 

vivencias de forma persoal e 

autónoma, na creación dunha obra 

artística. 

3. Recreación de espazos, aplicando 

conceptos artísticos básicos (equilibrio 

e composición). 

A.Realizar producións 

plásticas seguindo pautas 

elementais do proceso 

creativo, experimentando, 

recoñecendo e 

diferenciando a 

expresividade dos diversos 

materiais e técnicas 

pictóricas e elixindo as 

máis axeitadas para a 

realización da obra 

prevista. 

A.1.Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas 

máis axeitadas para as súas creacións, 

manexando os materiais e instrumentos de forma 

adecuada, coidando o material e o espazo de uso. 

A.2.Fai composicións que transmiten emocións 

básicas coas axuda de diversos recursos. 

A.3.Distingue e explica as características da cor 

en canto á súa luminosidade, ton e saturación, 

aplicándoas cun propósito concreto nas súas 

producións. 

A.4.Obtén diversas texturas a partir da aplicación 

da cor. 

CCEC 

CAA 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

CAA 

CCEC 

j 

b 

4.Análise das formas de 

representación do volume. 

5.Elaboración de obxectos 

tridimensionais con distintos 

materiais. 

6.Comparación entre as formas que 

adopta a representación do espazo en 

diferentes áreas ou ámbitos. 

B.Representa volumes 

utilizando recursos como 

cores, claroscuros, corte, 

dobra e encartado. 

B.1.Representa con claroscuro a sensación 

espacial de composicións volumétricas sinxelas. 

B.2.Experiementa coa superposición de planos 

para crear volumes. 

B.3.Utiliza a liña horizontal como elemento 

expresivo para proporcionar sensación de 

profundidade. 

B.4.Fai obxectos tridimensionais utilizando o 

recorte, o encartado e o pegado de pezas de 

diversas formas, utilizando diversos tipos de 

materiais. 

CCEC 

CAA 

 

 

CCEC 

CAA 

 

CCEC 

CAA 

 

 

 

CCEC 
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d 

j 

7.Coñecemento e valoración de 

identificadores artísticos de diferentes 

culturas. 

8.Valoración do patrimonio cultural e 

artístico para a súa conservación 

9.Elaboracion de documentos 

relacionados con obras, creadores e 

manifestacións artísticas. 

C.Coñecer as 

manifestacións artísticas 

máis significativas que 

forman parte do 

patrimonio artístico e 

cultural, e adquirir unha 

actitude de respecto e 

valoración dese 

patrimonio. 

C.1.Recoñece, respecta e valora as 

manifestacións artísticas máis importantes do 

patrimonio cultural e artístico español. 

C.2.Aprecia as posibilidades que ofrecen os 

museos de coñecer obras de arte expostas neles  

e goza con elas. 

C.3.Coñece algunha profesión do ámbito 

artístico, interésase polas características do 

traballo de artistas e artesáns, e goza como 

público coa observación das súas producións. 

CSC 

CCEC 

 

 

 

 

CSC 

CCEC 

 

 

 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 
Bloque:1     Título: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

a 

e 

1.Comprensión de textos orais 

procedentes da radio, da tv ou da 

internet, con especial incidencia na 

noticia, na entrevista, na reportaxe 

infantil e nos debates e comentarios de 

actualidade, para obter información 

xeral sobre feitos e acontecementos 

que resulten significativos, 

distinguindo información de opinión. 

E elaboración dun resumo. 

A.Comprender textos orais 

diversos, procedentes da 

radio, da tv ou da internet, 

interpretando as intencións 

explícitas así como as 

intencións, opinións e 

valores non explícitos. 

A.1.Comprende as ideas principais e secundarias 

dun texto oral, procedente da radio, da tv ou de 

internet, identificando o tema  e elaborando un 

resumo. 

A.2.Comprende o significado literal e inferencial 

dun texto oral, distinguindo a información da 

opinión. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

d 

d 

e 

i 

o 

2.Valoración dos medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e experiencias 

doutras persoas. 

3.Uso de documentos audiovisuais 

como medio de obter, identificar, 

seleccionar, clasificar, comparar e 

B.Valorar e utilizar os 

documentos av dos medio 

de comunicación como 

instrumento de apxde. 

C.Interpretar a retranca, a 

ironía e os dobres sentidos, 

entendendo a primeira 

como un trazo 

B.1.Identifica en documentos av a información 

relevante, valora os medios de comunicación 

como instrumento de apxe. 

B.2.Usa documentos av como medio para obter 

identificar, clasificar, comparar e relacionar 

informacións. 

C.1.Interpreta en producións orais a retranca, a 

ironía e os dobres sentidos. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 

CCL 

CD 

CAA 
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relacionar con progresiva autonomía 

informacións  relevantes para 

aprender. 

4.Interpretación elemental en textos 

orais da retranca, da ironía e de dobres 

sentidos, recoñecendo a primeira como 

un trazo característico da lingua 

galega. 

característico da lingua 

galega. 

C.2.Recoñece a retranca como un trazo 

característico da lingua galega. 

CSIEE 

 

CCL 

 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

a 

b 

c 

e 

o 

 

5.Comprensión e produción de textos 

orais para aprender e para informarse, 

tanto os creados con finalidade 

didáctica como os de uso cotiá, de 

carácter informal (conversas entre 

iguais e no equipo de traballo) e dun 

maior grao de formalización 

(exposicións da clase, entrevistas ou 

debates). 

D.Comprender e producir 

textos orais propios do uso 

cotián ou do ámbito 

académico. 

D.1.Participa axeitadamente nunha conversa 

entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e intervindo coas propostas propias. 

D.2.Sigue unha exposición da clase e extrae as 

ideas máis destacadas. 

D.3.Fai pequenas exposicións na aula adecuando 

o discurso ás diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, describir e expoñer), 

utilizando o dicionario se é preciso. 

D.4.Participa activamente no traballo en grupo, 

así como nos debates. 

D.5.Identifica o grao de formalidade da situación 

de comunicación e axusta a súa produción. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEEE 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CSIEE 

CAA 

 

 

a 

c 

e 

o 

 

6.Actitude de escoita adecuada ante 

situacións comunicativas (tolerancia ás 

opinións, escoita tenta, respecto das de 

quen fala sen interrupcións 

inadecuadas, contacto visual). 

E.Manter unha actitude de 

escoita activa, respectando 

as opinións dos e das 

demais. 

E.1.Escoita atentamente as intervencións dos e 

das demais en actos de fala orais, sen 

interromper. 

E.2.Respecta as opinións dos e das demais. 

CCL 

CSC 

CSC 

CAA 

a 

d 

c 

e 

 

7.Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas de relación 

social especialmente as destinadas a 

favorecer a convivencia (debates, 

exposicións curtas, conversas, 

expresións espontáneas, discusións, 

asembleas, narracións orais, 

entrevistas) con valoración e respecto 

F.Participar nas diversas 

situacións de intercambio 

oral que se producen na 

aula amosando valoración 

e respecto polas normas. 

F.1.Respecta as quendas de palabra nos 

intercambios orais. 

F.2.Respecta as opinións das persoas 

participantes nos intercambios orais e é 

consciente da posibilidade de empregar a lingua 

galega en calquera intercambio oral dentro da 

escola ou fóra dela. 

CCL 

CSC 

CAA 

CCL 

CSC 

CCEC 
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das normas que rexen a interacción 

oral (quendas de palabra, roles 

diversos no intercambio, respecto ás 

opinións das demais persoas, ton de 

voz, posturas e xestos adecuados). 

F.3.Emprega unha xestualidade adaptadas ao 

discurso, para reforzalo e facilitar a súa 

comprensión, procurando a empatía coa persoa 

interlocutora. 

F.4.Exprésase cunha pronuncia e dicción 

correctas: articulación, ritmo, entoación e 

volume. 

F.5.Participa activamente na conversa 

formulando e contestando preguntas. 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

CSC 

CAA 

CCEC 

 

a 

b 

e 

o 

8.Uso de estratexias elementais para 

comprender e facer comprender as 

mensaxes orais: fluidez, claridade, 

orde, léxico apropiado, pronuncia 

correcta, ton de voz, entoación, 

sexualidade. Incorporación das 

intervencións das demais persoas, 

formulación de preguntas coherentes e 

percepción das reaccións. 

G.Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen 

contradicións, sen 

repeticións innecesarias e 

usando nexos adecuados. 

G.1.Planifica e elabora un discurso oral 

coherente, sen contradicións nin repeticións 

innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado 

á súa idade. 

G.2.Elabora un discurso oral cohesivo, 

utilizando nexos adecuados. 

G.3.Emprega o rexistro lingüístico (formal ou 

informal) adecuado a cada contexto. 

G.4.Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha 

pronuncia e entoación axeitada e propia da 

lingua galega. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

 

 

CCL 

CSC 

b 

e 

i 

 

9.Produción de textos orais propios 

dos medios de comunicación social 

mediante simulación ou participación 

para ofrecer e compartir información e 

opinión. 

H.Elaborar textos propios 

dos medios de 

comunicación. 

H.1.Elabora textos propios dos medios de 

comunicación. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC 

d 

e 

10.Utilización de estratexias para 

potenciar a expresividade das 

mensaxes orais (acenos, miradas, 

posturas corporais). 

I.Reforzar a eficacia 

comunicativa das súas 

mensaxes orais coa 

utilización de elementos 

propios da linguaxe 

xestual. 

I.1.Utiliza a expresividade corporal: acenos, 

miradas, postura corporal... para reforzar o 

sentido das súas producións orais. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CAA 
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b 

d 

e 

11.Actitude de cooperación e de 

respecto en situacións de aprendizaxe 

compartida. 

J.Amosar respecto e 

cooperación nas situacións 

de aprendizaxe en grupo. 

J.1.Amosa respecto ás ideas dos e das demais e 

contribúe activamente ao traballo en grupo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

e 12.Interese por expresarse oralmente 

coa pronuncia e coa entoación 

adecuadas. 

K.Interesarse por amosar 

unha pronuncia e 

entoación adecuadas. 

K.1.Interésase por expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación adecuada a cada acto 

comunicativo. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

a 

d 

e 

o 

13.Uso dunha linguaxe con 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

L.Usar unha linguaxe non 

discriminatoria e 

respectuosa coas 

diferenzas. 

I.1.Usa unha linguaxe non sexista. 

I.2.Usa unha linguaxe respectuosa coas 

diferenzas. 

CCL 

CSC 

CCL 

CCEC 

a 

d 

e 

o 

 

14.Recoñecemento e valoración das 

diferenzas dialectais orais da lingua 

galega, como elemento enriquecedor 

da lingua. 

M.Recoñecer e valorar as 

diferenzas dialectais orais 

da lingua galega. 

M.1.Recoñece textos orais pertencentes a 

diferentes variedades da lingua galega. 

M.2.Valora as diferenzas dialectais orais da 

lingua galega como un símbolo de riqueza 

lingüística e cultural e o estándar como variante 

unificadora. 

CCL 

CSC 

CCEC 

a 

d 

e 

o 

15.Identificación da lingua galega con 

calquera contexto de uso oral da 

lingua: en diferentes ámbitos 

profesionais (sanidade, 

Administración, xustiza, educación, 

medios de comunicación...) e en 

conversas con persoas coñecidas ou 

descoñecidas. 

N.Identificar a lingua 

galega con calquera 

contexto de uso oral. 

N.1.Identifica a lingua galega con calquera 

contexto profesional oral: sanidade, 

Administración, xustiza, educación, medios de 

comunicación... 

N.2.Recoñece a validez da lingua galega para 

conversas coñecidas ou descoñecidas. 

CCL 

CCEC 

CCL 

CD 

CSC 

Bloque: 2      Título: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

b 

e 

i 

j 

o 

1.Comprensión da información 

relevante en textos das situacións 

cotiás de relación social: 

correspondencia, normas, programas 

de actividades, convocatorias, plans de 

traballo ou regulamentos. 

2.Comprensión de textos procedentes 

dos medios de comunicación social 

A.Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar 

información explícita en 

textos escritos de soportes 

variados (webs infantís, 

libros, carteis) e realizar 

inferencias determinando 

A.1.Comprende a información relevante de 

textos procedentes dos medios de comunicación 

social ou propios de situacións cotiás. 

A.2.Identifica as ideas principais e secundarias 

dun texto (narrativo, descritivo, expositivo e 

argumentativo). 

CCL 

CD 

CSC 

 

 

 

CCL 
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(incluídas webs infantís e xuvenís) con 

especial incidencia na noticia, na 

entrevista e nas cartas á dirección do 

xornal, para obter información xeral, 

localizando informacións destacadas. 

3.Comprensión de textos 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). 

intencións e dobres 

sentidos. 

A.3.Busca, localiza e selecciona información 

concreta dun texto, deducindo o significado de 

palabras e expresións polo contexto. 

A.4.Interpreta metáforas, personificacións, 

hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos). 

A.5.Identifica a estrutura dun texto e recoñece 

algúns mecanismos de cohesión. 

A.6.Identifica o punto de vista do autor ou autora 

e diferencia información, opinión e publicidade. 

A.7.Emprega o dicionario para resolver as 

dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

A.8.Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral 

en función das necesidades de cada momento. 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

CCL 

b 

e 

4.Integración de coñecementos e de 

informacións procedentes de 

diferentes soportes para aprender, 

comparando, clasificando,, 

identificando e interpretando con 

especial atención aos datos que se 

transmiten mediante gráficos, 

esquemas e ilustracións. 

B.Interpretar e comprender 

a información procedente 

de gráficos, esquemas e 

ilustracións. 

B.1.Interpreta e comprende a información de 

gráficos, esquemas, mapas conceptuais e 

ilustracións, relacionando esta co contido do 

texto que a acompaña. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

b 

e 

5.Subliñado, esquematización e 

resumo da información relevante dun 

texto. 

C.Realizar o subliñado das 

ideas principais dun texto, 

e esquematizar e 

resumindo seu contido. 

C.1.Realiza o subliñado das ideas principais dun 

texto. 

C.2.Esquematiza as ideas dun texto, indicando as 

ideas principais e secundarias. 

C.3.Realiza o resumo dun texto. 

CCL 

CAA 

CCL 

CAA 

b 

e 

6.Uso das estratexias de control do 

proceso lector (anticipación, 

formulación de hipóteses, relectura...). 

D.Utilizar estratexias para 

mellorar a lectura. 

D.1.Deduce o posible cntido dun texto antes de 

lelo, axudándose do título e as ilustracións. 

D.2.Relé un texto e marca as palabras clave para 

acadar a comprensión integral, cando é preciso. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

CCL 

CD 

CAA 
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b 

e 

i 

7.Uso dirixido das tecnoloxías da 

información e da comunicación para a 

localización, selección, interpretación 

e organización da información. 

E.Utilizar as tecnoloxías 

da información para tratar 

a información nun texto. 

E.1.Utiliza as tecnoloxías da información para 

localizar e seleccionar a información nun texto. 

E.2.Utiliza as tecnoloxías da información para 

organizar a información dun texto. 

E.3.Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a 

información dun texto. 

CCL 

CD 

CAA 

 

CCL 

CSIEE 

b 

e 

o 

8.Realización de diferentes tipos de 

lectura: de investigación, de 

aprendizaxe, de gozo persoal, de 

resolución de problemas. 

F.Realizar diferentes tipos 

de lectura. 

F.1.Realiza diferentes tipos de lectura en función 

de cada texto: de investigación, de aprendizaxe, 

de gozo persoal ou de resolución de problemas. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

a 

b 

e 

9.Lectura expresiva de textos literarios 

e non literarios, de diferente tipoloxía 

textual. 

10.Dramatización e lectura 

dramatizada de textos literarios e non 

literarios. 

G.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 a 

audiencia da súa 

interpretación. 

G.1.Descodifica con precisión e rapidez as 

palabras. 

G.2.Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 

G.3.Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e 

ton da voz adecuados. 

G.4.Le en voz alta adaptándose ao interese do 

auditorio: gozar escoitando, obter nova 

información... 

G.5.Fai lecturas dramatizadas de textos. 

CCL 

CAA 

 

CCL 

 

CCL 

 

 

CCL 

AA 

CSC 

 

CCL 

CSC 

a 

b 

e 

i 

11.Uso da biblioteca de aula e do 

centro, amosando coñecemento da súa 

organización (catalogación, 

funcionamento)me participación en 

H.Usar as bibliotecas da 

aula e do centro, así como 

as virtuais, con autonomía 

abonda, comprendendo 

como se organiza e 

H.1.Usa a biblioteca de aula con autonomía, para 

obter datos e informacións, e colabora no seu 

coidado e mellora. 

CCL 

CAA 

CSC 
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actividades literarias e na elaboración 

de propostas. 

12.Utilización das bibliotecas, 

incluíndo as virtuais, de xeito cada vez 

máis autónomo, para obter 

información e modelos para a 

produción escrita. 

colaborando no seu 

coidado e mellora. 

H.2.Usa a biblioteca de centro con autonomía, 

para obter datos e informacións, e colabora no 

seu coidado e na súa mellora. 

H.3.Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos 

e informacións, con autonomía. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

CCL 

CAA 

CD 

a 

b 

e 

13.Mantemento adecuado e 

ampliación da biblioteca persoal. 

I.Ter interese por ter unha 

biblioteca propia, física ou 

virtual. 

I.1.Amosa interese pola conservación e 

organización dos seus libros físicos e/ou virtuais. 

CCL 

CAA 

CSC 

a 

b 

e 

14.Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de  experiencias e de 

regulación da convivencia. 

J.Amosar interese polos 

textos escritos como fonte 

de aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

J.1.Amosa interese pola lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de comunicación. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

b 

e 

m 

15.Desenvolvemento da autonomía 

lectora, da capacidade de elección de 

temas e de textos e de expresión das 

preferencias persoais. 

K.Amosar autonomía 

lectora e capacidade de 

seleccionar textos do seu 

interese, así como ser quen 

de expresar preferencias. 

K.1.Amosa autonomía lectora e capacidade de 

seleccionar textos do seu interese. 

K.2.Expresa opinións e valoracións sobre as 

lecturas feitas. 

CCL 

CCL 

CSC 

CAA       CSIEE 

a 

d 

e 

o 

16.Análise de textos escritos en 

diferentes variedades da lingua galega. 

L.Analizar textos escritos 

en diferentes variedades da 

lingua galega. 

L.1.Percibe as diferencias lingüísticas presentes 

nas variedades da lingua galega. 

L.2.Valora a variedade interna da lingua como 

símbolo de riqueza lingüística e cultural, así 

como o estándar como variante unificadora. 

CCL 

CCEC 

CCL 

CSC 

CCEC 

Bloque: 3     Título: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

a 

b 

e 

1.Uso das estratexias de planificación, 

de textualización (formato, estrutura, 

ortografía e normas lingüísticas, 

puntuación, coherencia e cohesión...) e 

revisión como partes do proceso 

escritor. 

A.Usar as estratexias de 

planificación, 

textualización e revisión 

do texto. 

A.1.Planifica a elaboración do texto, antes de 

comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando 

e estruturando a información, mediante notas, 

esquemas, guións ou mapas conceptuais. 

A.2.Elabora o texto cunha estrutura clara, con 

coherencia e cohesionando os enunciados. 

A.3.Respecta as regras de puntuación no texto. 

CCL 

CSIEE 

CAA 
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A.4.Aplica a norma lingüística: ortografía, 

acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha 

linguaxe non sexista. 

A.5.Revisa e reescribe o texto cando é preciso. 

A.6.Usa o dicionario durante a elaboración de 

textos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

 

CCL 

a 

b 

e 

i 

2.Composición de textos propios de 

situacións cotiás de relación social 

(correspondencia, normas, programas, 

convocatorias, plans de traballo, 

mensaxes curtas) de acordo coas 

características propias destes xéneros. 

3.Composicion de textos de 

información e de opinión 

característicos dos medios de 

comunicación social sobre feitos e 

acontecementos significativos, con 

especial incidencia na noticia, na 

entrevista, no comentario breve sobre 

libros ou música, en situacións reais 

ou simuladas. 

B.Producir textos de 

diferente tipoloxía que 

permitan narrar, describir, 

resumir, explicar e 

expoñer opinións, 

emocións e informacións 

relacionadas con 

situacións cotiás e aquele 

que sexan característicos 

dos medios de 

comunicación. 

B.1.Elabora, en diferentes soportes, textos 

propios da vida cotiá e académica, imitando 

modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes 

curtas, normas, programas... 

B.2.Escribe, en diferentes soportes, textos 

propios dos medios de comunIcación, imitando 

modelos. 

B.3.Elabora diferentes tipos de textos 

(narrativos, expositivos, descritivos ou 

argumentativos) adaptando a linguaxe ás 

características de cada xénero. 

B.4.Escribe textos coherentes e cohesivos, 

usando o rexistro adecuado. 

B.5.Resume o contido de textos propios do 

ámbito da vida persoal ou familiar ou dos 

medios de comunicación. 

CCÑ 

CAA 

CD 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

 

CCL 

CAA 

 

 

b 

e 

4.Produción de textos relacionados co 

ámbito académico para obter, 

organizar e comunicar información 

(cuestionarios, enquisas, resumos, 

esquemas, informes, descricións, 

explicacións). 

C.Elaborar textos do 

ámbito académico para 

obter, organizar e 

comunicar información. 

C.1.Elabora textos do ámbito académico para 

obter, organizar e comunicar información: 

cuestionarios, enquisas, resumos, informes... 

CCL 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

e 

j 

5.Redacción de textos breves creativos 

carteis publicitarios, anuncios, cómics, 

contos, poemas, cancións, anécdotas... 

D.Elaborar textos breves 

con creatividade. 

D.1.Expresa nos seus textos de maneira 

imaxinativa ideas, sentimentos e/ou emocións; 

narra accións e presenta personaxes, obxectos 

e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, 

cómics, contos, poemas, cancións, anécdotas... 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 
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D.2.Escribe textos breves de carácter creativo 

con certa riqueza léxica. 

D.3.Aprecia os usos creativos da linguaxe. 

 

 

 

b 

d 

e 

i 

j 

6.Uso progresivamente autónomo das 

TIC na busca de información, o 

tratamento dos textos e a realización 

de presentacións. 

E.Usar de maneira 

autónoma as TIC para a 

busca de información, 

tratamento dos textos e 

realización de 

presentacións. 

E.1.Usa as TIC na procura de información ou 

para consultar o dicionario. 

E.2.Emprega procesadores de textos de maneira 

autónoma. 

E.3.Utiliza correctores de textos. 

E.4.Utiliza as TIC para realizar presentacións. 

CCL 

CD      CAA     

CSIEE 

 

CCL 

CD      CAA     

CSIEE 

b 

e 

i 

j 

7.Utilización de elementos gráficos e 

para textuais para facilitar a 

comprensión (ilustracións, gráficos, 

táboas e tipografía) e ilustración 

creativa dos propios textos. 

F.Utilizar recursos 

gráficos e paratextuais que 

faciliten a comprensión 

dos textos e contribúan á 

súa ilustración creativa. 

F.1.Utiliza recursos gráficos e paratextuais para 

facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de 

maneira creativa. 

CCL 

CD 

CSIEE 

a 

b 

e 

i 

8.Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica. 

9.Valoración da escritura como 

instrumento de relación social, de 

obtención e de reelaboración da 

información e dos coñecementos. 

G.Coidar a presentación 

dos traballos escritos en 

calquera soporte e valorar 

a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

G.1.Coida a presentación dos traballos escritos, 

en calquera soporte. 

G.2.Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación. 

CCL 

CD     CAA 

 

CCL 

CSC 

Bloque: 4     Título: COÑECEMENTO DA LINGUA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 1.Uso e identificación intuitiva da 

terminoloxía seguinte  nas actividades 

de produción e interpretación: 

denominación dos textos traballados; 

clases de palabras, sílaba tónica e 

átona; enunciados: frase e oración; 

tipos de enunciado: declarativos, 

interrogativo, exclamativo, 

imperativo; enlaces: preposición, 

A.Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical 

básica, implícita e 

funcionalmente, como 

apoio á comprensión e á 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

A.1.Recoñece as diferentes categorías 

gramaticais pola súa función na lingua: 

substantivo, artigo, pronome, adxectivo, 

adverbio, verbo, preposición, conxunción e 

interxección. 

A.2.Conxuga e usa con corrección as formas 

verbais persoais e non persoais dos verbos. 

A.3.Diferencia as sílabas que conforman cada 

palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CCL 
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conxunción e interxección; grupo de 

palabras: núcleo e complementos; 

substantivos, artigos e pronomes, 

adxectivos; tempo e modo verbal; 

persoa gramatical; modo imperativo e 

infinitivo; complementos do nome e 

complementos do verbo: o suxeito. 

A.4.Identifica e clasifica os diferentes tipos de 

enunciado: declarativo, interrogativo, 

exclamativo e imperativo. 

A.5.Identifica as oracións simples, recoñecendo 

o verbo e os seus complementos: o suxeito; 

utiliza correctamente a concordancia de xénero e 

número e recoñece os complementos do nome. 

CAA 

 

 

CCL 

CAA 

 

CAA 

b 

e 

2.Coñecemento das normas 

ortográficas, apreciando  o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a 

elas nos escritos. 

3.Uso de procedementos de 

derivación, de comparación e de 

contraste para xulgar sobre a 

corrección das palabras e xeneralizar 

as normas ortográficas. 

B.Coñecer e aplicar as 

normas ortográficas xerais 

e as de acentuación en 

particular, apreciando o 

seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a 

elas. 

B.1.Aplica correctamente as normas de 

acentuación xerais e de acentuación diacrítica, 

así como as demais normas ortográficas, e 

aprecia o seu valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas. 

CSC 

CCL 

CCEC 

 

e 4.Comparación e transformación de 

enunciados, mediante inserción, 

supresión, cambio de orde, 

segmentación e recomposición, para 

xulgar sobre a gramaticalidade dos 

resultados e facilitar o 

desenvolvemento dos conceptos 

lingüísticos e da metalinguaxe. 

5.Comparación de estruturas 

sintácticas diversas para observar a súa 

equivalencia semántica ou posibles 

alteracións do significado. 

6.Observación da inserción e 

coordinación de oracións como 

procedementos propios da explicación, 

tanto na escritura como na expresión 

oral. 

C.Utilizar correctamente 

as regras de puntuación, 

así como unha sintaxe 

adecuada nas producións 

orais e escritas. 

C.1.Emprega con correccións os signos de 

puntuación. 

C.2.Usa unha sintaxe adecuada nas súas 

producións. 

C.3.Respecta as normas morfositácticas de 

colocación do pronome átono. 

CCL 

 

 

CCL 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 
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e 7.Exploración das posibilidades do uso 

de diversos enlaces entre oracións 

(causa, consecuencia, finalidade, 

contradición, condición...), así como 

doutros elementos de cohesión, en 

relación coa composición de textos. 

D.Recoñecer e empregar 

axeitadamente os 

conectores, así como 

outros elementos de 

cohesión. 

D.1.Usa axeitadamente diversos conectores entre 

oracións: causa, consecuencia, finalidade, 

contradición, condición... 

D.2.Recoñece determinados procesos de 

cohesión nos textos: anáfora, deixe, elipse, 

sinónimos... 

CCL 

CAA 

 

 

 

CCL 

CAA 

e 8.Identificación, en oracións, do verbo 

e os seus complementos. 

Especialmente o suxeito, así como o 

papel semántico deste (axente, 

paciente e causa). 

9.Transformación de oracións de 

activa en pasiva, e viceversa, para 

mellorar a comprensión de textos. 

E.Identificar o papel 

semántico do suxeito e 

transformar oracións 

activas en pasivas, e 

viceversa, para mellorar a 

comprensión e produción 

de textos. 

E.1.Identifica, en oracións, o papel semántico do 

suxeito. 

F.Transforma oracións activas en pasiva, e 

viceversa. 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

e 10.Práctica do paso de estilo directo a 

estilo indirecto na narración e 

viceversa, para mellorar a produción 

de textos. 

F.Transformar un texto 

narrativo de estilo directo 

noutro de estilo indirecto e 

viceversa. 

F.1.Transforma un texto narrativo de estilo 

directo noutro de estilo indirecto e viceversa. 

CCL 

CAA 

b 

e 

i 

11.Uso eficaz do dicionario, en papel 

ou dixital, na busca da ampliación do 

vocabulario e como consulta 

ortográfica e gramatical. 

12.Ampliación do vocabulario, 

mediante o traballo con palabras 

sinónimas, antónimas, homónimas, 

polisémicas; aumentativos e 

diminutivos, arcaísmos, neoloxismos, 

estranxeirismos, frases feitas, siglas e 

abreviaturas. 

13.Ampliación do vocabulario 

mediante procedementos de creación 

de palabras: derivación (prefixos e 

sufixos) e composición. 

G.Ampliar o vocabulario a 

partir do uso do dicionario 

e do traballo e reflexión 

sobre as palabras que 

conforman a lingua. 

G.1.Usa axeitadamente o dicionario para buscar 

calquera palabra, seleccionando a acepción 

precisa segundo cada contexto. 

G.2.Recoñece e crea palabras derivadas 

(prefixación e sufixación) e compostas. 

G.3.Recoñece e usa sinónimos, antónimos, 

homónimos, palabras polisémicas, arcaísmos, 

neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, 

siglas e abreviaturas. 

CCL 

CAA 

CD 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CCEC 
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a 

d 

e 

h 

m 

o 

14.Coñecemento 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. 

H.Coñecer as 

características relevantes 

da lingua galega e 

identificar e valorar esta 

lingua dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural 

de España e de Europa. 

H.1Recoñece e evita as interferencias entre as 

linguas que está a aprender. 

H.2.Identifica diferenzas, regularidades e 

semellanzas sintácticas, ortográficas, 

morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que 

coñece e/ou está a aprender, como punto de 

apoio para a súa aprendizaxe. 

CCL 

CCEC 

 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

a 

d 

e 

h 

m 

o 

15.Comparación entre aspectos das 

linguas que o alumnado coñece e/ou 

está a aprender para mellorar os 

procesos comunicativos e recoñecer as 

interferencias. 

I.Establecer relacións entre 

as diversas linguas que 

utiliza ou está a aprender o 

alumnado para reflexionar 

sobre como mellorar os 

seus procesos 

comunicativos na lingua 

galega. 

I.1.Recoñece e evita as interferencias entre as 

linguas que está a aprender. 

I.2.Identifica diferenzas, regularidades e 

semellanzas sintácticas, ortográficas, 

morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que 

coñece e/ou está a aprender, como punto de 

apoio para a súa aprendizaxe. 

CCL 

CCEC 

 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

Bloque: 5      Título: EDUCACIÓN LITERARIA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

b 

d 

e 

o 

1.Escoita, memorización e 

reprodución de textos procedentes da 

literatura popular oral galega (refráns, 

adiviñas, lendas, contos, poemas, 

conxuros, cancións, ditos, romances, 

cantigas) e da literatura galega en 

xeral. 

2.Valoración e aprecio do texto 

literario galego (oral ou non) como 

vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como 

recurso de goce persoal. 

A.Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar textos 

procedentes da literatura 

popular galega e da 

literatura galega en xeral. 

A.1.Escoita,  memoriza e reproduce textos 

procedentes da literatura popular oral galega 

(refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, 

conxuros, cancións, ditos, romances, cantigas) e 

da literatura galega en xeral. 

A.2.Valora os textos da literatura galega (oral ou 

non) como fonte de coñecemento da nosa cultura 

e como recurso de gozo persoal. 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

3.Lectura persoal, silenciosa e en voz 

alta de obras en galego adecuadas á 

B.Ler textos e obras en 

galego da literatura 

infantil, adaptacións de 

B.1.Le en silencio obras e textos en galego da 

literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e 

CCL 

CD 

CCEC 
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i idade e aos intereses (conto, cómic, 

novela). 

4.Lectura guiada de textos da literatura 

infantil, adaptacións de obras literarias 

clásicas e literatura actual en diversos 

soportes. 

obras clásicas e literatura 

actual, adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

B.2.Le en voz alta obras e textos en galego da 

literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

 

 

 

CCL 

CCEC 

CD 

b 

d 

e 

5.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 e 

tópicos. 

C.Analizar as 

características dos 

diferentes xéneros e as 

figuras literarias, así como 

temas e tópicos 

recorrentes. 

C.1.Recoñece as características fundamentais 

dos diferentes xéneros literarios; narrativa, 

poesía e teatro. 

C.2.Distingue algúns recursos retóricos e 

métricos propios dos poemas. 

C.3.Identifica e emprega algunhas figuras 

literarias: comparacións, metáforas, 

personificacións, hipérboles e xogos de palabras. 

C.4.Identifica temas e tópicos recorrentes na 

literatura. 

CCL 

CCEC 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

b 

e 

6.Recreación e composición de 

poemas e relatos para comunicar 

sentimentos, emocións, estados de 

ánimo, lembranzas, recoñecendo as 

características dalgúns modelos. 

D.Recrear e compoñer 

poemas e relatos a partir 

de modelos dados. 

D.1.Recrea e compón poemas e relatos, a partir 

de modelos dados, para comunicar sentimentos, 

emocións, estados de ánimo, lembranzas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

b 

d 

e 

7.Dramatización e lectura dramatizada 

de textos literarios diversos. 

E.Participar activamente 

en dramatizacións de 

textos literarios diversos. 

E.1.Participa activamente en dramatizacións de 

textos literarios diversos. 

CCL 

a 

d 

e 

o 

8.Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación, fonte de coñecemento e 

como recurso de gozo persoal. 

F.Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación, 

fonte de coñecemento e 

como recurso de gozo 

persoal. 

F.1.Valora a literatura en calquera lingua, como 

vehículo de comunicación, fonte de coñecemento 

e como recurso de goce persoal. 

CCL 

CSC 

CCEC 

a 

d 

e 

o 

9.Interese por coñecer os modelos 

narrativos e poéticos que se utilizan 

noutras culturas. 

G.Amosar interese, 

respecto e tolerancia ante 

as diferenzas persoais, 

sociais e culturais. 

G.1.Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos 

doutras culturas cos da cultura galega, amosando 

interese e respecto. 

CCL 

CCEC 
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10.Comparación de imaxes, símbolos 

e mitos facilmente interpretables que 

noutras culturas serven para entender o 

mundo e axudan a coñecer outras 

maneiras de relación sociais. 

G.2.Amosa curiosidade por coñecer outros 

costumes e formas de relación social, 

respectando e valorando e diversidade cultural. 

 

CCL 

CCEC 

 

4.CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DO GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

1.CIENCIAS NATURAIS 

ENTORNO E A SÚA 

CONSERVACIÓN 

1.Percepción e representación a escala de espazos coñecidos. 

2.Utilización e interpretación de diferentes representacións sobre un mesmo espazo (planos, fotografías aéreas, croquis e 

outros medios tecnolóxicos). 

3.O Universo. O sistema solar. 

4.Combinación de elementos climatolóxicos. Diferenza entre tempo e clima. Lectura e interpretación do tempo atmosférico en 

distintas representacións. 

5.Características do clima do lugar no que se vive e dos principais climas, Influenza na paisaxe e na actividade humana. 

6.Identificación e clasificación de rochas e minerais. 

7.A auga na natureza, a súa contaminación e malgasto. Actuacións para o seu aproveitamento 

8.identificación e localización en diferentes representacións cartográficas de elementos relevantes de xeografía física e política 

do mundo. 

9.Os seres humanos como compoñentes do medio ambiente e a súa capacidade de actuar sobre a natureza. 

10.Valoración da diversidade e riqueza da paisaxes do territorio español e interese por coñecer paisaxes doutros lugares. 

DIVERSIDADE DOS 

SERES VIVOS 

1.Uso de claves e guías de identificación de animais e plantas. 

2.Observación e rexistro dalgún proceso asociado á vida dos seres vivos. Comunicación oral e escrita de resultados. 

3.Estrutura básica da célula. Uso da lupa binocular e doutros medios tecnolóxicos para o seu recoñecemento. 

4.Aproximación a outras formas de vida: bacterias, virus, algas e fungos. 

5.Busca de información sobre os seres vivos e as súas condicións de vida. 

6.Sensibilidade pola precisión e o rigor na observación de animais e plantas e na elaboración dos traballos correspondentes. 

7.Respecto polas normas de uso e de seguridade dos instrumentos e dos materiais de traballo. 

SAÚDE E 

DESENVOLVEMENTO 

PERSOAL 

1.O funcionamento do corpo humano. Anatomía e fisioloxía. Aparatos e sistemas. 

2.A nutrición (aparatos respiratorio, dixestivo, circulatorio e excretor). 

3.A reprodución (aparato reprodutor). 
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4.A relación (órganos dos sentidos, sistema nervioso). 

5.Coñecemento de primeiros auxilios para saber axudarse e axudar aos demais. 

6.Desenvolvemento de estilos de vida saudables. Reflexión sobre o coidado e o mantemento dos diferentes órganos e aparatos. 

7.Actitude crítica ante os factores e prácticas sociais que favorecen ou entorpecen un desenvolvemento saudable e 

comportamento responsable. 

8.A identidade persoal. Coñecemento persoal e autoestima. A autonomía na planificación e execución de accións e tarefas. 

Desenvolvemento de iniciativa na toma de decisións. 

MATERIA E ENERXÍA 1.Estudo e clasificación dalgúns materiais polas súas propiedades (dureza, solubilidade, estado de agregación, condutividade 

térmica). 

2.Utilización de diferentes procedementos para a medida da masa e o volume dun corpo. 

3.Explicación de fenómenos físicos observables en termos de diferenzas de densidade. A flotabilidade nun medio líquido. 

4.Predicción de cambios no movemento, na forma e no estado dos corpos por efecto de forzas ou das aportacións de enerxía. 

5.Fontes de enerxía renovables e non renovables. O desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo.. Responsabilidade 

individual no consumo. 

6.Diferentes formas de enerxía. Transformacións simples de enerxía. 

7.Separación de compoñentes dunha mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación ou disolución. 

8.Reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación. 

9.A calor, percepción e observación sistemática dos seus efectos: aumento de temperatura e dilatación. Cambios de estado e a 

súa reversibilidade. 

10.Planificación e realización de experiencias diversas para estudar as propiedades dos materiais de uso común e o seu 

comportamento ante a luz, o son, a calor, a humidade e a electricidade. Comunicación oral e escrita do resultado. 

11.Respeto polas normas de uso, seguridade e de conservación dos instrumentos e dos materiais de traballo. 

OBXECTOS, 

MÁQUINAS E 

TECNOLOXÍA 

1.Relación entre as propiedades dos materiais e o seu uso en aplicacións concretas. 

2.Coñecemento das aplicacións dos obxectos e as máquinas, e a súa utilidade para facilitar as actividades humanas. 

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

moduladas. 

4.Circuítos eléctricos sinxelos. Efectos da electricidade. Condutores e illantes. 

5.Elaboración dun informe como técnica para o rexistro dun plan de traballo, comunicación oral e escrita das conclusións. 

6.Valoración da influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo. 

7.utilización de recursos sinxelos proporcionados polas tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar. 

8.Busca guiada de información na rede. 

9.Uso progresivamente autónomo do tratamento de texto (axuste de páxina, inserción de ilustracións, notas, etc) 

10.Toma de conciencia da necesidade de controlar o tempo de ocio coas tecnoloxías da información e a comuncación e do seu 

poder de adición. 
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2. CIENCIAS SOCIAIS 

PERSOAS, CULTURA E 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

1.Comprensión do funcionamento da sociedade a partir da análise de situacións concretas en organizacións próximas. 

2.A poboación de España e da Unión Europea. Recoñecemento e valoración da diversidade cultural e lingüística de España. 

3.Rechazo de estereotipos e de calquera tipo de discriminación e desenvolvemento da empatía cara os demais. 

4.Produción de bens e servizos para satisfacer as necesidades humanas. A importancia do sector servizos. As desigualdades  

no consumo. 

5.O papel das comunicacións e os transportes nas actividades persoais, económicas e sociais. 

6.Aproximación ás institucións do goberno autonómicas e estatais: algunhas das súas responsabilidades para a resolución de 

problemas sociais, medioambientais, económicos, etc 

7.A organización territorial e política da Unión Europea. 

8.Recollida de información de distintas fontes para analizar situacións e problemas. 

9.Recoñecemento da influencia da publicidade sobre o consumo e actitude crítica ante ela. 

CAMBIOS NO TEMPO 1.Uso de técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, para percibir a duración, a simultaneidade e a relación 

entre acontecementos. 

2.Factores explicativos das accións humanas, dos acontecementos históricos e dos cambios sociais. 

3.Caracterización dalgunhas sociedades de épocas históricas: prehistórica, clásica, medieval, dos descubrimentos. Do 

desenvolvemento industrial e do mundo no século XX, a través do estudo dos modos de vida. 

4.Acontecementos e personaxes relevantes da historia de España. 

5.Coñecemento, valoración e respecto de manifestacións significativas do patrimonio histórico e cultural. 

6.Utilización de distintas fontes históricas, xeográficas, artísticas, etc para elaborar informes e outros traballos de contido 

histórico. 

7.Valoración do papel dos homes e mulleres como suxeitos da historia. 

 

3 e 4. ÁREAS DE LINGUA CASTELÁ E LINGUA GALEGA 

COMUNICACIÓN 

ORAL, ESCRITA. 

COÑECEMENTO DA 

LINGUA. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

1.Le textos de vocabulario axeitado con fluidez e coa entoación adecuada  ao seu sentido. 

2.Sabe expoñer un tema, contar unha nova, pedir información ou defender unha opinión utilizando un vocabulario axeitado á 

súa idade. 

3.Recoñece a idea central dun escrito. 

4.Comprende textos axeitado á súa idade. 

5.Redacta distintos tipos de texto utilizado estratexias como a planificación, a redacción, a revisión,... 

6.Escribe con precisión, claridade, orde e limpeza. 

7.Elabora textos escritos utilizando axeitadamente os nexos e os signos de puntuación: o punto, a coma, interrogación, 

exclamación... utilizando correctamente o tempo verbal. 

8.Utiliza un vocabulario axeitado á súa idade. 
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9.Realiza análise morfolóxico e sintáctico de oracións simples. 

10.Aplica os coñecementos gramaticais como instrumento de mellora das súas propias mensaxes. 

11.Utiliza correctamente as regras de acentuación. 

12.Utiliza correctamente as regras ortográficas. 

13.utiliza correctamente os signos de puntuación. 

14.Exprésase correctamente empregando o vocabulario axeitado nas diferentes formas de comunicación. 

15.Coñece e emprega de forma correcta os sinónimos e antónimos. 

16.Diferencia a raíz e os morfemas en diferentes palabras. 

5.ÁREA DE MATEMÁTICAS 

NÚMEROS E 

OPERACIONS 

Números enteiros, naturais e fraccións 

1.Uso en situacións reais do nome e grafía dos números de máis de 6 cifras. 

2.Múltiplos e divisores. 

3.Números positivos e negativos. Utilización en contextos reais. 

4.Números fraccionarios. Obtención de fraccións equivalentes. 

5.Números decimais. Valor de posición e equivalencias. Uso dos números decimais na vida cotiá. 

6.Ordenación de números enteiros, de decimais e de fraccións por comparación e representación gráfica. 

7.Expresión de partes utilizando porcentaxes. Correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes. 

8.sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias na actualidade. 

Operacións 

1.Potencia como produto de factores iguais. 

2.Xerarquía das operacións e usos do paréntese. 

Estratexias de cálculo 

1.Utilización de operacións de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números, en situacións cotiás e en 

contextos de resolución de problemas. 

2.Utilización da táboa de multiplicar para identificar múltiplos e divisores. 

3.Cálculo de tantos por cento básicos en situacións reais. 

4.Estimación do resultado dun cálculo e valoración de respostas numéricas razoables. 

5.Resolución de problemas da vida cotiá utilizando estratexias persoais de cálculo mental e relación entre os números, 

explicando oralmente e por escrito o significado dos datos, a situación plantexada, o proceso seguido e as solucións obtidas. 

6.Capacidade de formular razoamentos e para argumentar sobre a validez dunha solución identificando, no seu caso, os erros. 

7.Colaboración activa e responsable no traballo en equipo, manifestando iniciativa para resolver problemas que implican a 

aplicación dos contidos estudados. 

A MEDIDA: 

ESTIMACIÓN E 

Lonxitude, peso/masa, capacidade e superficie 

1.Desenvolvemento de estratexias persoais para medir figuras de xeito exacto e aproximado. 
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CÁLCULO DE 

MAGNITUDES 

2.Realización de medicións empregando instrumentos e unidades de medida convencionais. 

3.Equivalencias entre unidades dunha mesma magnitude. 

4.Estimación de lonxitudes, superficies, pesos e capacidades de obxectos e espazos coñecidos; elección da unidade e dos 

instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida. 

5.Explicación oral e escrita do proceso  seguido e da estratexia utilizada en medicións e estimacións. 

6.Utilización de unidades de superficie. 

7.Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición e medición. 

Medida do tempo 

1.Unidades de medida do tempo e as súas relacións. A precisión cos minutos e os segundos. 

2.Equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos, en situacións reais. 

Medidas de ángulos 

1.O ángulo como medida dun xiro ou abertura. Medida de ángulos e uso de instrumentos convencionais para medir ángulos. 

2.Utilización da medición e as medidas para resolver problemas e comprender e transmitir informacións. 

3.Interese por utilizar con coidado e precisión diferentes instrumentos de medida e ferramentas tecnolóxicas, e por empregar 

unidades axeitadas. 

XEOMETRÍA A situación no espazo, distancias, ángulos, xiros 

1.Ángulos en distintas posicións. 

2.Sistema de coordenadas cartesianas. Descrición de posicións e movementos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, 

xiros... 

3.A representación elemental do espazo, escalas e gráficas sinxelas. 

4.Utilización de instrumentos de debuxo e programas informáticos para a construción e exploración de formas xeométricas. 

Formas planas e espaciais 

1.Relacións entre lados e entre ángulos dun triángulo. 

2.Formación de figuras planas e corpos xeométricos a partir doutra por composición e descomposición. 

3.Interese pola precisión na descrición e representación de formas xeométricas. 

4.Comparación e clasificación de figuras e corpos xeométricos utilizando diversos criterios. 

5.Comparación e clasificación de ángulos. 

6.ÁREA DE PLÁSTICA 

OBSERVACIÓN 

PLÁSTICA 

1.Observación e exploración dos elementos sensoriais presentes no entorno natural, artificial e artístico. 

2.Descripción verbal de sensacións e observacións. 

3.Comentario de obras plásticas e visuais presentes no entorno e en exposicións ou museos. 

4.Curiosidade por descubrir as posibilidades artísticas que ofrece o entorno. 

5.Coñecemento e observación das normas de comportamento en exposicións. 

6.Descripción de imaxes presentes en contextos próximos. 
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7.Exploración de distancias, recorridos e situacións de obxectos e persoas en relación co espazo. 

8.Obseervación de diferentes formas de presentar o espazo. 

EXPRESIÓN E 

CREACIÓN PLÁSTICA 

1.Experimentación das posibilidades expresivas do trazo espontáneo e con intencionalidade, das liñas que delimitan contornos 

e do espazo que define a forma. 

2.Experimentación de mezclas e manchas de cor con diferentes tipos de pintura e sobre soportes diversos. 

3.Busca sensorial de texturas naturais e artificiais e das calidades e posibilidades de materiais orgánicos e inorgánicos. 

4.Elaboración de debuxos, pinturas, volumes,... 

5.Manipulación e transformación de obxectos par o seu uso en representacións teatrais. 

6.Composicións plásticas utilizando fotografías. 

7.Exploración de recursos dixitais para a creación de obras artísticas. 

8.Disfrute n a manipulación e exploración de materiais. 

9.Uso progresivo e axeitado de termos referidos a materiais, instrumentos ou aspectos da composición artística. 

10.Organización progresiva do proceso de elaboración concretando o tema xurdido dende a percepción sensorial, a 

imaxinación, a fantasía ou a realidade, prevendo os recursos necesarios para a realización, explorando as posibilidades de 

materiais e instrumentos e amosando confianza nas posibilidades de creación. 

 

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 deben resolver o alumno, para o que deberá realizar operacións 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. 

As actividades serán variadas e fomentarán o traballo individual, en equipo, manipulativas, empregando as NNTT. 

Incluiranse tamén actividades de reforzo e ampliación para os alumnos que presenten dificultades ou para os que avancen con maior ritmo. 

6.TEMPORALIZACIÓN 
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1º TRIMESTRE. CURSO 2019/20 

Setembro áreas 

cn cs mat lc lg  plástica 

O ser humano Vivir en 

sociedade 

Nº Naturais 

Nº Enteiros 

Nº Decimais 

Fracción 

Potencias 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Expresión 

artística 

 

outubro O ser humano Vivir en 

sociedade 

Nº Naturais 

Nº Enteiros 

Nº Decimais 

Fracción 

Potencias 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Expresión 

artística 

 

novembr

o 

O ser humano Vivir en 

sociedade 

Nº Naturais 

Nº Enteiros 

Nº Decimais 

Fracción 

Potencias 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Expresión 

artística 

decembro O ser humano Vivir en 

sociedade 

Nº Naturais 

Nº Enteiros 

Nº Decimais 

Fracción 

Potencias 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Expresión 

artística 

 

2º TRIMESTRE. CURSO 2019/20 

xaneiro áreas 

cn cs mat lc lg  plástica 

S.V. O mundo que nos 

rodea 

Múltiplos e divisores 

Porcentaxe e 

proporcionalidade 

A medida 

Comunicación oral 

Comunicación escrita 

Coñecemento da 

lingua 

Comunicación oral 

Comunicación escrita 

Coñecemento da 

lingua 

Educación AV 
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febreiro S.V. O mundo que nos 

rodea 

Múltiplos e divisores 

Porcentaxe e 

proporcionalidade 

A medida 

Comunicación escrita 

Coñecemento da 

lingua 

Educación literaria 

Comunicación escrita 

Coñecemento da 

lingua 

Educación literaria 

Educación AV 

 

marzo S.V. O mundo que nos 

rodea 

Múltiplos e divisores 

Porcentaxe e 

proporcionalidade 

A medida 

Comunicación escrita 

Coñecemento da 

lingua 

Educación literaria 

Comunicación escrita 

Coñecemento da 

lingua 

Educación literaria 

Educación AV 

 

Apuntam

entos 

sobre a 

programa

ción. 

       

       

       

       

       

 

3º TRIMESTRE. CURSO: 2019/20 

abril áreas 

cn cs mat lc lg  plástica 

Materia, enerxía. 

Tecnoloxía 

Vivir en 

sociedade 

Xeometría 

Estatística e 

proporcionalidade 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Expresión 

artística 

maio Materia, enerxía. 

Tecnoloxía 

Vivir en 

sociedade 

Xeometría 

Estatística e 

proporcionalidade 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Expresión 

artística 

 

xuño Materia, enerxía. 

Tecnoloxía 

Vivir en 

sociedade 

Xeometría 

Estatística e 

proporcionalidade 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Comunicación escrita 

Coñecemento da lingua 

Educación literaria 

Expresión 

artística 

Apuntamentos sobre a programación 
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7.METODOLOXÍA 

METODOLOXÍA 
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LINGUAS 

CASTELÁ E 

GALEGA 

Os principios nos 

que debemos 

basear a nosa 

actuación son: 

1.Metodoloxía activa e participativa que posibilite a integración activa dos alumnos na dinámica xeral e na adquisición e configuración 

das aprendizaxes. 

2.Participación, na medida das súas posibilidades, en partes do deseño e desenvolvemento do proceso de ensinanza e aprendizaxe. 

3.Partirase dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos. 

4.Favorecerase a autonomía nas aprendizaxes, desenvolvendo no alumnado estratexias que axuden a resolver problemas da vida cotiá, 

fomentando a autonomía, o esforzo e a responsabilidade. 

5.Utilización dunha linguaxe axeitada á idade, clara e estruturada na presentación dos novos contidos. Gradación das actividades. 

6.Énfase nos procedementos e técnicas de aprendizaxe, que inclúen unha reflexión sobre os contidos obxecto de estudo e unha revisión 

final. 

7.Adicarase especial atención á lectura e ao fomento de hábitos lectores. Semanalmente os alumnos acudirán unha hora á biblioteca 

para retirar libremente libros. Diariamente realizarase o momento lector seguindo diversos formatos (lectura do profesor, lectura 

conxunta, silenciosa...). 

8.Con periodicidade redactaranse escritos de diversa tipoloxía. Elaboraranse diferentes escritos ao longo  do curso empregando varios 

formatos e técnicas para a organización e exposición de ideas. 

9.Prepararanse exposicións orais sobre diversos temas. 

10.Fomentarase o uso do dicionario de forma habitual na clase. 

MATEMÁTICAS 

Os principios nos 

que debemos 

basear a nosa 

actuación son: 

1.Metodoloxía activa e participativa. Pártese dos coñecementos previos do alumno, analizando “que imos aprender?” e “que imos facer 

para aprender?”. 

2.Explicación dos conceptos novos e traballo cos alumnos para asimilar e automatizar. 

3.Traballo semanal de operacións mentais e resolución de enigmas matemáticos, buscando cada un as súas propias estratexias e 

potenciando a reflexión, a dedución, o razoamento lóxico e abstracto e a capacidade de concentración e atención. 

4.Traballo sistemático para a resolución de problemas individualmente, en parella ou en pequeno grupo. Deben servir para a súa 

aplicación na vida diaria.  

5.Teremos como referente continuo na planificación das actividades as competencias básicas. 

6.Porase atención ao razoamento, a reflexión, a busca de solucións persoais e a asimilación e automatización do uso da linguaxe 

matemática. 

7.Potenciarase a explicación oral por parte do alumno das actividades  que realiza no encerado. Aplicación dos criterios de calificación 

da expresión oral. 

8.Introdución de cada tema cunha lectura relativa ao tema a tratar ou á historia das matemáticas. 

CIENCIAS 

NATURAIS E 

SOCIAIS 

Os principios nos 

que debemos 

1.Partir da avaliación inicial. 

2.Asegurar aprendizaxes construtivos e significativos. 

3.Establecendo os coñecementos previos que posúen. 

4.Conectando e integrando os contidos e estratexias previas cos novos: O alumnado, co que sabe, e, gracias á metodoloxía empregada 

reorganiza o seu coñecemento entrando en novas dimensións, transferindo ese coñecemento a outras situacións, descubrindo os 
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basear a nosa 

actuación son: 

 

principios e os procesos que o explican, mellorando a súa capacidade organizativa comprensiva para outras experiencias, ideas, valores 

e procesos de pensamento que vai adquirir dentro e fora da aula. 

5.Motivar axeitadamente. 

6.Creando situacións que conecten cos seus intereses  e expectativas, partindo das súas propias experiencias. 

7.Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións. 

8.Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, especialmente a través dunha atribución causal positiva, 

tanto do profesorado como do propio alumnado. 

9.Favorecer unha aprendizaxe autónoma e activa. 

10.Empregaranse unidades didácticas de cada tema coa explicación sobre o seu contido. Completarase con actividades variadas, para a 

busca de información empregando diversos soportes. 

11.Realizaranse traballos de investigación e proxectos grupais para a presentación na clase de contidos dos temas empregando recursos 

diversos. 

12.Realización de experiencias, maquetas, xogos, torneos que fomenten a curiosidade e o interese por aprender. 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

contribúe ao desenvolvemento de 

moitas competencias básicas e 

transversais. Constitúese como unha 

materia clave para o desenvolvemento 

da competencia social e cidadá, polo 

que a metodoloxía práctica debe 

centrase en todas aquela actividades 

que potencien o ámbito persoal e 

social do alumno/a. 

1.Basearse no traballo autónomo , que reforcen a autoestima, a súa identidade persoal e o espírito crítico. 

2.basearse tamén en traballos de tipo cooperativo e participativo, de modo que se sintan valiosos e capaces para a 

realización deas tarefas que lles permitan dun lado, mellorar as súas relacións interpersoais e, doutro, a análise, a 

expresión e a interpretación dos propios pensamentos, sentimentos e feitos en distintos contextos sociais e culturais 

así, como, reforzar o uso da linguaxe a través do diálogo e da expresión escrita, para regular a conduta e relaiconarse 

cos demais. 

A práctica na aula debe potenciar a toma de decisións baseada nos xuízos morais e a resolución de problemas e 

conflitos en colaboración, adquírense as competencias necesarias para seguir diversos procesos de pensamento, 

utilizar o razoamento lóxico, analizar e axuizar criticamente os problemas sociais e históricos. 

O desenvolvemento das actividades orientadas por valores socialmente admitidos, nun clima de convivencia 

acolledor e estimulante, reforza en si mesmo o logro das competencias. 

 

8.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

ÁREA DE CIENCIAS 

NATURAIS 

ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIAIS 

ÁREA DE LINGUAS 

GALEGA  E CASTELÁ 

ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 

VALORES SOCIAIS E 

CÍVICOS 

Observación directa: 

-Seguimento cotiá. 

-Diario de clase. 

Observación directa: 

-Seguimento cotiá. 

-Diario de clase. 

Observación directa: 

-Seguimento cotiá. 

-Diario de clase. 

Observación directa: 

-Seguimento cotiá. 

-Diario de clase. 

Observación directa: 

-Seguimento cotiá. 

-Diario de clase. 
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-Táboas cos ítems: actitudes, 

tarefas, relacións, 

comportamento. 

Probas orais: 

-Interpelacións cotiás. 

-Cuestionarios. 

-Exposicións. 

-Traballos e proxectos. 

Probas escritas: 

-Probas obxectivas. 

-Reprodución de gráficos. 

-Desenvolvemento de temas 

específicos. 

-Revisión de tarefas. 

-Tarefas diarias. 

-Cadernos de traballo. 

-Realización de mapas 

conceptuais. 

Actitudes: 

-Diarios de clase. 

-Cadernos de seguimento. 

-Colaboración en traballos 

grupais. 

-Interese e participación 

activa con materiais para a 

aula. 

-Participación activa nas 

actividades organizadas polo 

centro e relacionadas cos 

contidos da área. 

-Táboas cos ítems: actitudes, 

tarefas, relacións, 

comportamento. 

Probas orais: 

-Interpelacións cotiás. 

-Cuestionarios. 

-Exposicións. 

-Traballos e proxectos. 

Probas escritas: 

-Probas obxectivas. 

-Reprodución de gráficos. 

-Desenvolvemento de temas 

específicos. 

-Revisión de tarefas. 

-Tarefas diarias. 

-Cadernos de traballo. 

-Realización de mapas 

conceptuais. 

Actitudes: 

-Diarios de clase. 

-Cadernos de seguimento. 

-Colaboración en traballos 

grupais. 

-Interese e participación 

activa con materiais para a 

aula. 

-Participación activa nas 

actividades organizadas polo 

centro e relacionadas cos 

contidos da área. 

-Táboas cos ítems: actitudes, 

tarefas, relacións, 

comportamento. 

-Manexo do dicionario. 

-Uso da biblioteca de aula 

(lectura en clase). 

-Uso da biblioteca do centro. 

Probas orais: 

-Interpelacións cotiás. 

-Cuestionarios. 

-Exposicións. 

-Exposicións de libros  lidos. 

-Lecturas colectivas. 

-Textos comentados. 

-Traballos e proxectos. 

Probas escritas: 

-Probas obxectivas. 

-Escritura de textos diversos. 

-Ditados. 

-Revisión de tarefas. 

-Tarefas diarias. 

-Cadernos de traballo. 

-Realización de mapas 

conceptuais. 

Actitudes: 

-Diarios de clase. 

-Cadernos de seguimento. 

-Colaboración en traballos 

grupais. 

-Interese e participación 

activa con materiais para a 

aula. 

-Participación activa nas 

actividades organizadas polo 

-Táboas cos ítems: actitudes, 

tarefas, relacións, 

comportamento. 

Probas orais: 

-Interpelacións cotiás. 

-Cuestionarios. 

-Cálculo mental. 

-Exposicións. 

-Traballos e proxectos sobre: 

medicións, corpos 

xeométricos, estatística... 

Probas escritas: 

-Probas obxectivas. 

-Reprodución de gráficos. 

-Resolución de problemas. 

-Acertixos matemáticos. 

-Cálculo e operatividade. 

-Desenvolvemento de temas 

específicos sobre gráficos. 

-Deseño de xeometría. 

-Revisión de tarefas. 

-Tarefas diarias. 

-Cadernos de traballo. 

-Realización de mapas 

conceptuais. 

Actitudes: 

-Diarios de clase. 

-Cadernos de seguimento. 

-Colaboración en traballos 

grupais. 

-Interese e participación 

activa con materiais para a 

aula. 

-Táboas cos ítems: actitudes, 

tarefas, relacións, 

comportamento. 

Probas orais: 

-Interpelacións cotiás. 

-Cuestionarios. 

-Exposicións. 

-Traballos e proxectos. 

Probas escritas: 

-Probas obxectivas. 

-Reprodución de gráficos. 

-Desenvolvemento de temas 

específicos. 

-Revisión de tarefas. 

-Tarefas diarias. 

-Cadernos de traballo. 

-Realización de mapas 

conceptuais. 

Actitudes: 

-Diarios de clase. 

-Cadernos de seguimento. 

-Colaboración en traballos 

grupais. 

-Interese e participación 

activa con materiais para a 

aula. 

-Participación activa nas 

actividades organizadas polo 

centro e relacionadas cos 

contidos da área. 
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centro e relacionadas cos 

contidos da área. 

-Participación activa nas 

actividades organizadas polo 

centro e relacionadas cos 

contidos da área. 

 

9.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS O LIBRO DE TEXTO 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Programación das distintas áreas. 

Unidade didáctica  de cada área. 

Fichas de reforzo e ampliación de cada unidade. 

Libro EDIXGAL para cada unidade e área. 

Actividades e recursos dixitais (ABALAR, EDIXGAL, elaborados polo profesores/as). 

Banco de actividades para o desenvolvemento das competencias (elaborado polos profesores/as). 

Mapas conceptuais. 

Dicionarios. 

Biblioteca de aula. 

Biblioteca do centro. 

Recursos para a avaliación. 

Libros de lecturas de diversas editoriais e contidos. 

Fichas de seguimento da lectura de libros realizadas polos profesores/as. 

Ordenadores portátiles do alumnado e PDI da aula como unha ferramenta máis para o apoio ao traballo diario. 

Ordenadores da aula de informática. 

Calculadora, vasos medidores, regras, compás, corpos xeométricos, pesos. 

Expositores e murais para os distintos contidos das áreas. 

MATERIAIS DO ALUMNADO 

Ordenador portátil. 

Unidades didácticas de cada área. 

Libros de texto EDIXGAL. 

Arquivador con follas de pauta e cuadrícula para as distintas áreas. 

Documentos e outros materiais entregados polo profesor/a. 

Estoxo cos diversos materiais. 
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10.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Na táboa do apartado 2 recóllense os criterios de avaliación para cada unha das áreas. 

Dada a importancia da avaliación debemos deixar claro os seguintes puntos sobre a avaliación que se recolle na orde de avaliación de EP 9 de xuño de 2016: 

12.1.AVALIACIÓN: 

1.Ao inicio de curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado que completará a análise  dos datos e informes recibidos polos titores. Coa información 

tomaranse, se foran precisas, medidas de reforzo, recuperación ou AC. 

2.A avaliación será continua, global e terá en conta o progreso no conxunto das áreas. 

3.Os resultados da avaliación expresaranse nos términos de: IN, SU, B, NT OU SB (acompañados da súa cualificación numérica), o mesmo para as 

competencias (sen cualificación numérica). 

4.Ao finalizar o curso realizarase unha avaliación final dos resultados acadados polos alumnos. A valoración será a recollida na orde de avaliación. 

5.Pódese repetir só unha vez en toda a EP. 

6.Aqueles alumnos que ao rematar 6º, obtiveran unha cualificación de SB nalgunha área e demostraran un rendemento académico excelente, poderáselles 

outorgar unha mención honorífica 

12.2.CUALIFICACIÓN:  

Para levar a cabo a cualificación do alumnado empregamos unha serie de instrumentos de avaliación de cara a garantir a obxectividade, a repercusión de 

diferentes instrumentos de avaliación e facilitar ao  profesorado á hora de avaliar as competencias, ter 

ase en conta osas seguintes porcentaxes en función dos instrumentos de avaliación cuxa valoración nos aportará a nota final dos alumnos 

Ciencias Naturais e ciencias sociais:                                                                Instrumentos de avaliación Valoración 

 Fichas Caderno-libro e actividades: 

 

Esquemas 

Mapas conceptuais 

Resolución de actividades  

Actividades de reforzo e/ou ampliación 

Traballos no caderno 

Uso das NNTT 

 

 

10% 
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Preguntas e intervencións orais, presentacións e exposicións individuais Preguntas orais 

Intervencións orais 

Intervencións no encerado 

Presentación de traballos de ampliación-curiosidades 

 

10% 

Proxectos e traballos (todo o traballo cuxo produto sexa avaliable) Procesos cooperativos 

Traballo en equipo 
10% 

Observación directa Cumprimento de normas 

Actitude na área 

Realización de tarefas 

Materiais elaborados 

10% 

Probas de avaliación  Avaliación escrita/oral 60% 
Matemáticas:  Instrumentos de avaliación Valoración 

Fichas Caderno-libro e actividades: 

 

Esquemas 

Mapas conceptuais 

Resolución de actividades  

Actividades de reforzo e/ou ampliación 

Traballos no caderno 

Uso das NNTT 

 

 

10% 

Preguntas e intervencións orais, presentacións e exposicións Preguntas orais 

Intervencións orais 

Intervencións no encerado 

Presentación de traballos de ampliación-curiosidades 

 

10% 

Proxectos e traballos (todo o traballo cuxo produto sexa avaliable) Procesos cooperativos 

Traballos en equipo 
10% 

Observación directa Cumprimento de normas 

Actitude na área 

Entrega de tarefas 

Materiais elaborados 

 

10% 

Probas de avaliación Avaliación escrita/oral 60% 
Lengua castellana e Lingua galega:  Instrumentos de avaliación Valoración 

Fichas Caderno-libro e actividades: 

 

Comprensión/expresión escrita 

Esquemas 

Mapas conceptuais 
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Resolución de actividades no caderno 

Actividades 

Traballos no caderno 

Uso das NNTT 

10% 

Preguntas e intervencións orais, presentacións e exposicións Preguntas orais 

Comprensión/expresión oral 

Intervencións no encerado 

Presentación de traballos de ampliación-curiosidades 

 

10% 

Proxectos e traballos (todo o traballo cuxo produto sexa avaliable) Procesos cooperativos 

Traballos en equipo 
10% 

Observación directa Cumprimento de normas 

Actitude na área 

Entrega de tarefas 

Materiais elaborados 

 

10% 

Probas de avaliación Avaliación escrita/oral 60% 
Educación plástica:  Instrumentos de avaliación Valoración 

Intervencións orais, presentacións e exposicións Preguntas orais 

Intervencións orais 

Presentación de traballos 

 

30% 

Traballos e actividades Procesos cooperativos 

Traballos en equipo 

Resolución de actividades 

Traballos no caderno 

 

50% 

Observación directa Cumprimento de normas 

Actitude na área 

Entrega de tarefas 

Materiais  

 

20% 

Educación en valores sociais e cívicos Instrumentos de avaliación Valoración 

Traballos, actividades  Resolución de actividades 

Traballos no caderno 

Procesos cooperativos 

Traballos en equipo 

Uso das NNTT 

 

50% 
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Observación directa Cumprimento de normas 

Actitude na área 

Entrega de tarefas 

Entrega de materiais 

 

50% 

 

12.3.PROMOCIÓN: 

1.Ao finalizar o curso, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a promoción do 

alumnado. Esta decisión será tomada de forma colexiada, tendo en conta os criterios de promoción e tomando en consideración a información do profesorado 

titor. 

2.O alumno/a accederá ao curso ou etapa seguinte sempre que se considere que acadou unha progresión adecuada nos obxectivos da etapa e que alcanzou o 

adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. 

3.Cando un alumno non promocione deberá permanecer un ano máis no mesmo curso. Esta medida irá acompañada dun plan de reforzo ou recuperación e 

apoio. 

4.A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as 

dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

5.O alumnado que promocione de curso con algunha área con cualificación negativa deberá seguir un plan específico de recuperación. 

11.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

O obxectivo da realización das probas iniciais é a de coñecer o punto de partida do noso alumnado neste curso escolar e así establecer as estratexias comúns de 

actuación e dar resposta á diversidade que nos atopamos. A partir da detección dos diferentes problemas que presenta o noso alumnado, podemos deseñar 

deferentes estratexias para a súa solución e así poder diminuír en gran medida o fracaso escolar. 

Esta avaliación inicial realízase durante os primeiros días do curso. Para a súa elaboración recóllense os mínimos esixibles do nivel anterior nas distintas áreas. 

Selecciónanse actividades variadas nas distintas áreas que permitan valorar os coñecementos do alumnado. En función destes resultados poderanse propor 

medidas de reforzo ou apoio temporais, fixándose orientacións  e un plan de seguimento. O plan de seguimento debe ser valorado ao final do curso para 

comprobar o grao de mellora e progreso do alumnado con dificultades detectadas. 
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A proposta é a de realizar ou recoller un banco de actividades para a avaliación inicial de 6º, de tal xeito que cada curso escolar se vaian renovando, 

modificando ou ampliando estas actividades, segundo a súa utilidade. 

12.INDICADORES DE LOGRO PARA AS DISTINTAS ÁREAS 

Os indicadores de logro son unha ferramenta útil na nosa práctica diaria e serven para reflexionar sobre a nosa actuación docente co alumnado e, sobre todo, 

nos aspectos recollidos nesta programación. Polo tanto os indicadores de logro serven para comprobar o funcionamento da programación e valorar a práctica 

docente, para isto é imprescindible deseñar un procedemento axeitado para recoller os datos correspondentes que permitan valorar a situación, e propoñer 

medidas de mellora que puideran ser necesarias. Esta reflexión pode facerse nestes tres aspectos: indicadores de logro, instrumentos de recollida de datos e 

medidas de mellora. Estes indicadores recollidos na seguinte táboa son de aplicación para todas as áreas realizándose a súa avaliación alomenos unha vez ao 

trimestre. 

Indicadores de logro para as áreas 

 

 

 

Materiais empregados 

Indicador Avaliación 

Permiten a manipulación  

Son accesibles para os alumnos  

Son atractivos  

Son suficientes  

Outros  

 

 

 

 

Planificación 

Indicador Avaliación 

Número de actividades  

Duración das actividades  

Variedade de actividades  

Emprego das TIC  

Nivel de dificultade  

Interese para os alumnos  

Significativas no proceso de e-a  

Baseadas nos intereses do alumnado  

Obxectivos ben definidos  

Contén propostas de aprendizaxe colaborativo  

Outros   

Motivación Indicador Avaliación 

Espertan a curiosidade  



CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN. PROGRAMACIÓN 6º PRIMARIA. 19/20 

 

 páx. 68 

Crean conflito cognitivo  

Situadas na ZDP  

Axuda para o progreso no proceso cognitivo  

Participación activa  

Outros   

Outros 

  

Indicador Avaliación 

Participación das familias  

Medidas de atención á diversidade  

TICs  

Temas transversais  

Actividades interdisciplinares  

Outros   

 

13.ORGANIZACIÓN E PLAN DAS ACTIVIDADES  DE REFORZO/RECUPERACIÓN PARA O 

ALUMNADO QUE REPITE 

ORGANIZACIÓN E PLAN DAS ACTIVIDADES DE REFORZO PARA O ALUMNADO REPETIDOR 

Neste Plan recolleranse as 

actuacións de reforzo para dar 

resposta ás necesidades de 

apoio do alumnado que: 

-Ten materias pendentes de 

cursos anteriores. 

-Non promocionou á etapa 

seguinte. 

Actuacións: 

-Detección do alumnado. Elaboración dun listado co alumnado destas características e as áreas involucradas. 

-Asegurar que todo o alumnado acade os obxectivos da educación básica, proporcionando todos os apoios necesarios. 

-Axudar ao alumno /a a reelaborar o sentimento de fracaso, evidenciando a oportunidade que ten de mellorar as súas 

aprendizaxes. 

-Garantir a súa integración social no novo grupo. 

Axudarlle a entender o novo plan de recuperación que se propón e conseguir o seu compromiso. 

-Planificar a intervención coordinada do profesorado e asegurar a colaboración das familias. 

-Asegurar o seguimento ao longo do curso das actuacións levadas a cabo e os resultados das mesmas. Grao de consecución 

dos obxectivos. 

-Elaboración do informe individualizado coas necesidades detectadas cos datos do informe anterior e a avaliación inicial 

Programa: 

-Realización das avaliacións iniciais. 

-Áreas involucradas. 

-Plantexamento de necesidades. 
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-Elaboración dun plan de reforzo individualizado nas áreas detectadas. 

Seguimento do plan e avaliación do mesmo durante os tres trimestres. 

-Introdución de melloras si fora preciso. 

-Propostas de mellora para o seguinte curso. 

Proposta de actividades para 

realizar co alumnado 

-Establecer na aula alumnado axudante (encargaranse de proporcionar axuda aos alumnos/as que presenten dificultades). 

-Creación de grupos cooperativos (en cada unha das áreas instrumentais). 

-Presentar as unidade didácticas en forma de traballos de investigación ou traballos por proxectos. 

-Presentación dos temas entre o alumnado. 

-Lectura e análise de artigos de opinión, revistas de investigación, novas de xornais, publicacións on-line, enquisas ou 

estatísticas, etc (todo relacionado cos temas das áreas correspondentes). 

-Análise de visionado de películas, documentais, series, etc que estean relacionadas doa materia curricular de cada unha das 

áreas. 

Coordinación  do 

profesorado: 

O seguimento das actuacións 

se analizará en reunións 

previstas para tal fin e, en 

todo caso, nas sesións de 

avaliación. 

-Sesión de avaliación inicial: se establecerá as necesidades detectadas. Punto de partida para elaborar o plan individualizado. 

-Reunións mensuais para valorar o seguimento dos plans elaborados. Análise de resultados e establecer medidas de mellora. 

-Reunións trimestrais, coincidindo coas sesións de avaliación. 

Avaliación. 

Realizarase de diversas 

maneiras: 

-Revisión dos apuntes elaborados para comprobar , o grao de realización de actividades, a corrección nos conceptos novos, 

expresión escrita, limpeza e orde na presentación. 

-Observación directa de los alumnos mentres traballan en grupo ou participan en debates de clase para obter información 

sobre a súa iniciativa e interese polo traballo, participación, capacidade de traballo en equipo, hábitos de traballo, 

comunicación cos compañeiros... 

-Preguntas orais, resolución de problemas no encerado,... 

-Probas escritas ou orais, exposicións. 

-Proba de avaliación con exercicios similares aos traballados. Primaranse os procesos fronte aos resultados, valorando os 

razoamentos expresados. 

Participación das familias -Explicación ao grupo de pais/nais, dos criterios , actividades,.. a realizar. 

-Aporte de materiais e situacións extraescolares que poden axudar no proceso. 

-Asesoramento dobre os programas e actividades a desenvolver no ámbito familiar: comprensión oral, cálculo, lecturas... 

-Transmitir a importancia no ámbito familiar das expectativas de éxito escolar dos fillos/as. 

-Empregar medios para a comunicación necesaria entre a familia e a escola 
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14.INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

Plan de 

seguimento 

e 

avaliación 

das 

materias 

pendentes.  

1. Contidos esixibles 

Os contidos esixibles para a superación das materias pendentes en cada nivel son os que aparecen reflectidos para cada un dos cursos tratados 

nesta programación.  

2. Programa de reforzo para a recuperación de materias pendentes  

Para aqueles alumnos que teñan algunha materia pendente de cursos anteriores prográmanse as seguintes medidas como estratexia para acadar 

os obxectivos: 

a)Aqueles alumnos que teñan pendente de avaliación positiva algunha materia de cursos anteriores terán que realizar unha serie de  actividades 

de recuperación  distribuídas por Unidades Didácticas, que,  recibirán en partes ou bloques. O prazo de resolución en entrega de tales 

actividades será o establecido para cada unidade. A valoración destas unidades de traballo é de 5. 

b) Aqueles alumnos con pendentes que se incorporen por primeira vez ao centro recibirán tamén as mencionadas actividades e terán os mesmos 

prazos de resolución e entrega.  

c) Os alumnos poden realizar as actividades nas sesións específicas de reforzo, si o alumnado en cuestión, asiste a ela.  

d) Ao finalizar cada trimestre realizarase unha valoración do traballo de reforzó realizado polo alumnado e compararase coa súa evolución na  

área correspondente de 6º. 

e) O seguimento dos alumnos con materias pendentes será realizado polo profesor da asignatura correspondente. 

f) Os alumnos que non superen a materia en Xuño contará como pendente. Será necesario acadar unha cualificación de 5 puntos nesta proba 

para superar a materia.  

  

 

15.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

1.DE COORDINACIÓN 1.O profesor/a titor de cada grupo é o encargado de coordinar todas as medidas de atención á diversidade que levan a cabo 

calquera dos seus alumnos/as e de participar na elaboración das mesmas. 

2.Procurar que no grupo se sintan integrados todos e utilizar as estratexias que unan ao grupo fomentando o compañeirismo. 

 

2.DE ATENCIÓN AO 

ALUMNADO 

1.Organizaranse reforzos en determinadas áreas. Esta medida a levará a cabo o profesor da área correspondente e está destinada 

ao alumnado que pode seguir o currículo ordinario do curso no que está escolarizado, pero necesita para logralo unha atención 

máis individualizada tanto en aspectos curriculares como en estratexias de aprendizaxe e pautas de traballo. O reforzo poderá 

levarse a cabo dentro ou fora da aula e dirixirse a un ou varios alumnos/as. 
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2.As tarefas que realicen nos reforzos as marcará o profesor da área correspondente.  

3.Promover programas de reforzo, fomento e desenvolvemento persoal e social do grupo. 

4.O titor/a xunto cos profesores do grupo determinan os alumnos que deben recibir unha atención individualizada e as áreas. 

5.A incorporación ou supresión de alumnos nos programas de reforzo pode variar ao longo do curso segundo a súa evolución e 

progreso. 

6.Realización dun seguimento máis individualizado daqueles alumnos/as cuxa situación académica, persoal ou social as 

I o aconselle, complementario ao que con xeral se realiza con todo o alumnado de xeito habitual. 

7.Medidas de atención educativa ao alumnado estranxeiro, si é preciso. 

8.Medidas de atención educativo para o alumnado repetidor. 

9.Permanencia dun ano máis para aquele/a alumno/a que non haxa acadado os obxectivos correspondentes no curso que 

comeza. 

3.DE ATENCIÓN 

ESPECÍFICA 

1.Apoios que se realizan con alumnos que non seguen o Currículo nalgunha ou en varias das áreas e necesitan unha adaptación 

do mesmo. 

4.MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS 

Si se dera o caso, escolarización combinada na aula específica do centro. Fundamentalmente con esta medida favorécese o 

proceso de socialización dos alumnos/as escolarizados nas aulas específicas. E, igualmente, para aqueles alumnos/as 

escolarizados en integración que poden beneficiarse de determinados talleres enfocados ao desenvolvemento da autonomía 

persoal do alumno/a. 

 

16.CONCRECCIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA 

CONCRECCIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA 

Os temas transversais serán traballados en todas as áreas de maneira interdisciplinar. 

As actividades que se propoñen nas áreas van enfocadas á adquisición 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 globalizadoras e dotar de 

unidade interna ás aprendizaxes escolares. 

Á hora de desenvolver as actividades globalizadas tamén se teñen en conta outra serie de aspectos como a etapa evolutiva na que se atopa o noso alumnado o 

que implica: 
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-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 adquiridos. 

-Afianzar as destrezas instrumentais básicas, valorando a súa incidencia nas demais áreas. 

-Consolidar un método de estudo, para enfrontarse con éxito a calquera situación. 

-Afondar na reflexión sobre as causas e efectos de feitos e acontecementos sociais e as relacións entre os elementos. 

-Atender á diversidade dos alumnos, tanto para compensar carencias como para motivalos 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 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 e prevención de futuros accidentes. 

Educación para 

a saúde e a 

actividade física 

-Participación no programa aliméntaT-ben da Xunta. 

-Taller de froitas, en busca dunha alimentación sa. 

-Realización de murais, debuxos e revistas. 

-Charlas de médicos no centro sobre diversas temáticas relacionadas coa xaúde. 

-Potenciar a participación do alumnado nas actividades XOGADE fóra do horario escolar. 

Educación cívica 

e constitucional 

-Actividades grupais con temáticas relacionadas. 

-Debates cunha temática traballada previamente. Aceptar as normas e as quendas de palabra. 

-Coloquios e charlas preparadas polos propios alumnos. 

-Prácticas que favorezan as habilidades sociais. 

-Creación de textos de diverso tipo. 

Tecnoloxías da 

información 

-Utilización dos portátiles de aula,  EDIXGAL, programas que faciliten a súa aprendizaxe nas distintas áreas. 

-Procura de informacións relacionadas co tema traballado na aula. 

-Realización de actividades interactivas. 

-Fomentar o espírito crítico na utilización das NNTT. 

Comprensión 

lectora, hábito 

de lectura, 

expresión oral e 

escrita 

-Realización de actividades básicas de comprensión lectora: lecturas, resumos orais e escritos, respostas a preguntas sobre a lectura. 

-Creación de textos a partir dun dado e modificacións sobre o mesmo, ilustración, análise e crítica dun texto. 

-Obradoiro de Creación literaria no que se traballen os distintos tipos de textos. 

-Exposicións, teatros, ... 

-Elaboración de presentacións para expoñer posteriormente. 

-Participación de programas ou actividades da aula ou do propio centro nos que se precise a expresión oral. 
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Educación para 

a paz a xustiza e 

a liberdade 

-Participación nas actividades propostas no centro para traballar este tema. 

-Xogos cooperativos e participativos. 

-Debates e coloquios. 

 

17.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO  LECTOR, AO PLAN TIC E AO PLAN DE 

CONVIVENCIA 

PROXECTO LECTOR 

Segundo o proxecto Lector a lectura debe ter en todas as áreas unha especial 

atención polo que dedícaselle no centro un tratamento específico e un tempo 

axeitado: Momento Lector. Neste sentido xoga un papel importante o uso da 

biblioteca escolar do centro, da aula e o establecemento de plans de lectura 

coordinados para todos os cursos e áreas. 

O principal propósito deste proxecto é formar lectores competentes, que 

adquiran as capacidades necesarias que lles permita seguir aprendendo ao 

longo da vida. 

A lectura debe servir para desfrutar, aprender e informarse, polo que se 

levarán a cabo unha serie de estratexias comúns que se poidan aplicar nas 

distintas áreas: 

-Traballar as estratexias de comprensión de textos de distintas tipoloxías. 

-Recomendacións lectoras. 

-Lectura en voz alta de fragmentos literarios. 

-Recitación de textos poéticos. 

-Lectura de textos en diferentes formatos. 

-Préstamo de libros da biblioteca do centro. 

        .Alomenos un libro de lectura trimestral seleccionado da biblioteca. 

        .Realización de fichas de lectura e de actividades de comprensión 

lectora. 

        .Participación nas actividades de animación á lectura promovidas dende 

a biblioteca. 

        .Participación no concurso literario, 

PLAN TIC 

A aplicación das TIC ao traballo da aula convértese nunha peza clave na 

educación e formación do alumnado. Os libros do alumnado atópanse en 

EDIXGAL, ademais da información complementaria e actividades, xa que 

dispoñen de ordenadores individuais. 

Empregamos as novas tecnoloxías para: 

1.Exposición e explicación do profesor apoiándose nas NNTT, 

2.Iniciación do alumnado á Informática (preténdese transmitir os 

coñecementos básicos de contorno gráfico do ordenador): 

-Utilización dos compoñentes básicos do contorno gráfico do ordenador. 

-Apertura e peche de aplicacións. 

-Creación de documentos. 

-Gravación e recuperación de documentos. 

-Acceso á información, busca e selección de información relevante. 

-Creación de diversos tipos de documentos incluídas as presentacións. 
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-Utilización de Internet como unha fonte de recursos. Actitude crítica. 

-Introdución á robótica escolar. 

-Radio escolar. 

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 área, 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 n oso centro (a puntualidade, 

o coidado do material propio e alleo, manter a limpeza do centro, do material, 

ou cando se fagan visitas manter limpos os lugares que visitamos, evitar os 

insultos, a falta de respecto, resolución de conflitos... 

 

18.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

O alumnado de 6º participará en diversas actividades do centro que completan a nosa programación didáctica: 

Actividades de centro 

1º trimestre Inauguración da Biblioteca Escolar 

Magosto 

Cross escolar (carreira solidaria) 

Mes das bibliotecas (outubro) 

Mes da ciencia (novembro) 

Día Internacional dos Dereitos Humanos 

Día Internacional dos dereitos do neno 

Día contra a violencia de xénero 

2º Trimestre Día da Paz 

Entroido 

Día de Rosalía 
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Día da narración oral 

Día do libro. Día da muller traballadora 

Semana da Prensa 

3º Trimestre Día do libro. Mes do libro 

Letras galegas 

Primavera cultural 

Turonia 

Festival fin de curso 

Actividades de nivel que se realizarán durante o curso 

ROBÓTICA 

Continuaremos o proxecto de ROBÓTICA escolar na aula (iniciado o curso 18/19). 

RADIO ESCOLAR 

Continuaremos o proxecto de Radio Escolar (Radio na biblio 19-20). 

RECITAL LITERARIO 

Realización de recitais literarios ao longo do curso co obxectivo de promocionar a poesía entre o nos alumnado. 

As áreas implicadas son Lingia galega e Lingua castelá. 

CONCURSO LITERARIO: 

Consiste na lectura de varios libros en galego e castelán. Créanse diversos grupo cos alumnos de 6º de, realízase un concurso con diferentes tipos de 

preguntas sobre os libros traballados. 

As áreas implicadas son Lingua galega e Lingua castelá. 

• Concurso de lectura 

• Busca de gazapos 

PROXECTOS DE CIENCIAS 

Realización dun proxecto trimestral enmarcado en cada unha das áreas de ciencias naturais ou sociais. 

PROXECTO FIN DE CURSO 

Os alumnos/as de 6º organizan, deseñan e preparan as actuacións e o  programa do Festival de Fin de Curso.  

PLANS E PROGRAMAS 

Neste curso participaremos nos plans PROXECTA: aliméntate-t ben, Proxecto ríos, Xogade, máis e mellor deporte escolar e recicla con SOGAMA. 

19.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROPIAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Neste apartado sinálanse os medios que empregamos para a realización da avaliación na propia programación sempre susceptible de cambios e melloras cando 

detectamos algunha dificultade na posta en práctica da mesma. En función dos aspectos a valorar empregaranse: follas de rexistro do alumnado  e un  diario de 
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aula no que se recolle a actividade diaria desenvolvida e situacións relevantes acontecidas; cuestionarios ou enquisas que cubran os alumnos; rúbricas de 

avaliación; valoración dos aprendizaxes do alumnado e consecución dos obxectivos de etapa. Este material serve para o análise das: medidas, propostas, 

recursos, materiais empregados e, deste xeito, comprobar se  se conseguen os obxectivos propostos. 

Avaliación e propostas de mellora da programación 

Mecanismos de revisión Avaliación  Propostas de mellora 

Follas de rexistro Medidas  

 

 

Diario de aula  

Cuestionarios  

Enquisas  

Rúbricas de avaliación  

Follas de rexistro Propostas  

Diario de aula  

Cuestionarios  

Enquisas  

Rúbricas de avaliación  

Follas de rexistro Recursos  

Diario de aula  

Cuestionarios   

Enquisas  

Rúbricas de avaliación  

Follas de rexistro Materiais  

Diario de aula  

Cuestionarios  

Enquisas  

Rúbricas de avaliación  

 


