
 
 

Programación 
 

 terceiro 

de 
 primaria 

 
C.E.P Pedro Caselles 

Beltrán 
 

(Tomiño) 

 
 

2019 / 2020 
 



1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

2.CONTRIBUCIÓN DENDE AS DISCIPLINAS AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

3.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DO CURSO 

4.CONCRECIÓN DOS CONTIDOS 

5.CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

6.CONCRECIÓN DOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE E GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

7.ACTIVIDADES 

8.TEMPORALIZACIÓN 

9. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

10.METODOLOXÍA 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS LIBROS DE TEXTO 

12.CRITERIOS  DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

13.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 

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

15.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO /REFORZO/RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

16. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES 

17. PLAN E ACTIVIDADES DE REFORZO / RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO QUE 
REPITE 

18.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

19.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

20.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR , AO PLAN TIC E AO PLAN DE 
CONVIVENCIA 

21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

22.MECANISMO DE REVISIÓN , AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROPIAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
PROCESOS DE MELLORA 



 

1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 a-Introdución 

De acordo co Decreto 105/ 2014 do 4 de setembro no que se establece o currículo 

de Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia especificamos nesta 

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

noso ciclo, así como os materiais empregados que recollen os contidos que se utilizarán ao 

longo deste curso. 

O decreto antes mencionado establece que a Educación Primaria é a primeira fase 

do ensino obrigatorio. Caracterízase por unha especial atención á diversidade, pola 

prevención das dificultades de aprendizaxe e a posta en marcha de apoios e, ou reforzos 

tendentes a solucionalas, acudindo ás medidas organizativas ou curriculares precisas para 

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

o alumnado. 

Este ciclo constitúe unha unidade de ensino-aprendizaxe, polo que é imprescindible 

a coordinación de todo o profesorado implicado para o desenvolvemento correcto do 

currículo. Terá, pois, un carácter global e integrador. 

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

encamiñar todo o alumnado cara una formación integral útil para o seu desenrolo persoal e 

social que no futuro facilitarán a súa integración laboral e cívica 

b-Contextualización 

 A contextualización do CEIP Pedro Caselles Beltrán está ubicado no barrio de 

Mosteiro, na parroquia de Tomiño, onde están encravados parte dos servicios dos que 

dispón o concello. 

 E unha zoa rural onde a escola se convirte nun referente importante das actividades 

dos nenos e nenas. 

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

O Seixo, Hospital, Forcadela e Estás). 

 



2.CONTRIBUCIÓN DENDE AS DISCIPLINAS AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración 

dos contidos desde un enfoque de aplicación que permita o entrenamento de estas. As 

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

aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos / as a aplicación do coñecemento mediante 

metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de maneira global en cada unidade didáctica é 

inabarcable polo que cada unha se estrutura en indicadores, grandes pilares que permiten 

describi-la de una maneira máis precisa. Podemos encontrar entre tres y seis indicadores 

por competencia. 

O indicador sigue sendo  demasiado xeral, polo que o descompoñemos no  que 

chamamos descriptores da competencia que «describen» ao alumno competente neste 

ámbito. Por cada indicador encontraremos entre tres e seis descriptores redactados en 

infinitivo. 

En cada unidade didáctica concretaremos o descriptor en desempeños 

competenciais redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o 

aspecto concreto da competencia que poderemos entrenar e avaliar de forma explícita na 

unidade, será concreto e obxectivable e  indícanos qué debemos entrenar e observar nas 

actividades deseñadas. 

Para o seu desenvolvemento , partimos dun marco de descriptores competenciales 

definido para o proxecto aplicable a toda asignatura e curso. 

Respetando o tratamento específico en algunhas áreas, os elementos 

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

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

educación cívica e constitucional  traballaranse desde todas as áreas posibilitando e 

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

posible. 

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

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

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



A  diversidade de alumnos con os estilos de aprendizaxe diferente levaranos a 

traballar dende as diferentes potencialidades co que contan, apoiándonos sempre nas 

súas fortalezas para poder dar resposta as súas necesidades. 

A.Na área de Matemáticas. 

Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias 

de maneira sistemática facendo fincapé nos descriptores máis afíns á área. 

1.Competencia matemática e competencias  en ciencia e tecnoloxía 

Os obxectivos curriculares da área así como criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe cobren os aspectos básicos desta competencia no uso de elementos 

matemáticos e resolución de problemas así como de comprensión e aplicación dos métodos 

científicos. Así mesmo, engadiremos algúns aspectos máis que compleméntenos, como 

pode ser o coidado do medio ambiente para adestrar a boa xestión de recursos materiais 

ou hábitos saudables desde o centro de interese exposto nas unidades. 

Os descriptores que traballaremos fundamentalmente serán: 

•  Interactuar co contorno natural de maneira respectuosa. 

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home na contorna natural e as 
repercusións para a vida futura. 

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

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

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

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

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

 

 

2.Comunicación lingüística 



A comprensión escrita así como a expresión oral e escrita deben adestrar desde 

todas as áreas, pois son parte do que se denominaron aspectos competenciais 

transversais. Para iso, en cada unidade didáctica, adestraremos polo menos un descriptor 

de cada un destes indicadores. 

A comprensión é vital para o desenvolvemento de calquera área e en concreto para 

a desenvolver comprensión dos enunciados dos problemas. Por este motivo deberiamos 

adestralo de maneira explícita e sistemática ao longo de todas as unidades. 

Os descriptores que priorizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

•  Expresar oralmente, de forma ordeada e clara, calquera tipo de información. 

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

para elaborar textos escritos. 

•  Respeta-las normas de comunicación en calquera contexto: turno de palabra, escoita 

atenta ao interlocutor… 

•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas 

diversas situacións comunicativas. 

3.Competencia dixital 

No decreto do currículo do Ministerio de Educación queda clara a necesidade de 

traballar de forma transversal en todas as áreas as tecnoloxías da información e de  

comunicación audiovisual. É evidente a importancia das ferramentas dixitais para a 

adquisición do coñecemento en todas as materias e idades. Para iso, na área de 

Matemáticas, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

•  Empregar distintas fontes para a búsqueda de información. 

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

tecnolóxicos. 



•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilita- la vida diaria. 

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

4.Conciencia e expresións culturais 

Dende a área de Matemáticas podemos contribuir ao entrenamento de esta 

competencia dende a interculturalidade e o respecto por crenzas e pensamentos 

diferentes e a expresión artística con sentido estético na realización de traballos. 

Tomamos como referencia os seguintes descriptores: 

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

•  Aprecia-la beleza das expresións artísticas e no cotiá. 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

5.Competencias sociais e cívicas 

As competencias sociais e cívicas encerran a comprensión e a aplicación de dereitos e 

deberes dos cidadáns nun Estado democrático. Traballar con os compañeiros, convivir, 

compartir coñecemento, participar na xestión do grupo, propoñer, colaborar… son 

aspectos desta competencia que podemos entrenar dende a área. Para iso poñeremos o 

acento nos seguintes descriptores: 

•  Da capacidade de diálogo con os demais en situacións de convivencia e traballo e  para 

a resolución de conflitos. 

•  Mostrar disponibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

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

•  Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 



•  Evidenciar preocupación por os máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades. 

6.Sentido de iniciativa e espiritu emprendedor 

Desenvolver a autonomía persoal, e liderazgo na xestión de grupos de traballo e 

estimula- la creatividade son aspectos facilmente abordables dende calquera área no 

traballo diario e mediante a proposta de traballo en grupos colaborativos. Ademais, 

podemos promover o entrenamento de habilidades propiamente emprendedoras no 

deseño de tarefas que permitan a xestión de recursos materiais e persoais. 

Os descriptores sobre os que traballaremos son: 

•  Asumi-las responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

•  Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

•  Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

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

•  Prioriza-la consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

7.Aprender a aprender 

A competencia aprender a aprender toma especial relevancia nunha área cuxa 

finalidade última é xerar procesos de pensamento eficaces para resolución de problemas. 

Por este motivo, a traballaremos de maneira especialmente intensa, dado que está 

encravada na súa razón de ser. Ademáis, unha das maiores dificultades que encontramos 

na aprendizaxe  desta asignatura e a pouca conciencia sobre a aprendizaxe e a  pouca 

confianza nas capacidades persoais para enfrenta-la. 

 Por iso, a reflexión sobre os procesos de aprendizaxe e a consecución de obxectivos é 

especialmente relevante. 



•  Desenvolve-las distintas intelixencias múltiples. 

•  Xestiona-los recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

•  Xerar estratexias para aprender nos distintos contextos de aprendizaxe. 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigurosa dos contidos. 

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

dos resultados intermedios. 

•  Avalia-la consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

.B.Na área de LIngua Castelá e Literatura. 

Na área de Lingua Castela e Literatura incidiremos nol entrenamento de todas as 

competencias de maneira sistemática faciendo fincapé nos descriptores mais afins á 

área. 

1.Competencia matemática e competencias  en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular  permitenos utilizar, 

interpretar e expresar con claridade situacións cotiás que conteñan elementos 

matemáticos. Asimesmo, ofrece a posibilidade real de utiliza-la actividade matemática en 

contextos variados para poder desenvolve así a utilización da linguaxe como instrumento 

para poder comunicarse e expresarse nos diferentes niveis. 

Os descriptores que traballaremos fundamentalmente serán: 

•  Interactuar co  entorno natural de forma respetuosa. 

•  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvimento sostible. 

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no entorno natural e as 

repercusións para a vida futura. 

•  Desenvolver e  promover hábitos de vida saudable na alimentación e no exercicio físico. 



•  Xerar criterios persoais acerca da visión social sobre a estética do corpo humán fronte 

ao seu coidado saudable. 

•  Recoñecer-la importancia da ciencia na nosa  vida cotiá. 

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

elementos xeométricos…) en situacións cotiás. 

•  Aplica-las estratexias de resolución de problemas a calquer situación problemática. 

2.Comunicación lingüística 

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

áreas. De forma sistemática procuraremos entrenar polo menos un descriptor en cada 

unha das unidades didácticas. 

Debido ao carácter da área, trataremos de que adquiran as destrezas 

comunicativas no uso da língua. Será unha prioridade dotar ao alumnado de estratexias 

que favorezan unha correcta aprendizaxe e que lle asegure un manexo efectivo nas 

situacións cotiás e en diferentes contextos nos que se encontre. 

Os descriptores que utilizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

•  Captar o sentido das expresions orais: órdes, explicacions, indicacions, relatos… 

•  Disfrutar coa lectura. 

•  Expresar oralmente de forma ordenada e clara calquera tipo de información. 

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

para elaborar textos escritos. 

•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

•  Respeta-las normas de comunicación en calquera contexto: turno de palabra, escoita 

atenta aol interlocutor… 

•  Manexar elementos de comunicación non verbal, o en diferentes rexistros nas diversas 



situacións comunicativas. 

•  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacions cotias ou 

de asignaturas diversas. 

3.Competencia dixital 

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e a comunicación 

como instrumento de traballo intelectual inclue utiliza-las na súa dobre función de 

transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. Dende esta área é preciso 

manexar ferramentas dixitais para a adquisición da información transformándoa en 

coñecemento. 

Na área de Lingua Castelá e Literatura entrenaremos os seguintes descriptores: 

•  Empregar distintas fontes para a búsqueda de información. 

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

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

tecnolóxicos. 

•  Utilizar-os distintos canais de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

•  Comprende-las mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilita-la vida diaria. 

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

4.Conciencia e expresións culturais 

A través da lingua, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o entorno que nos 

rodea e os seus  cambios, polo que esta competencia  pódenos dar unha visión diferente 

dende a perspectiva das diferentes manifestacións culturais e a forma de expresión 

artística. 



Os descriptores que entrenaremos en esta competencia son: 

•  Mostrar respeto hacia as obras más importantes do patrimonio cultural mundial. 

•  Valora-la interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

•  Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 

•  Aprecia-la beleza das expresións artísticas e no cotiá. 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

5.Competencias sociais e cívicas 

A área de Lingua Castelá e Literatura  pídenos desenvolver unha serie de actitudes e 

valores que nos van a levar a saber desenvolvernos na sociedade na que vivimos. 

Os indicadores desta competencia poden facilita-lo entrenamento de cada un dos 

descriptores que enunciamos a continuación: 

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

•  Identifica-las implicacións que ten vivir nun estado social e democrático de dereito 

refrendado por unha norma suprema chamada Constitución Española. 

•  Desarrolla-la capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo  

e para a resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Recoñece- la riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

•  Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 

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

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respeto aos distintos ritmos e 

potencialidades. 



•  Involucrarse ou promover accións con un fin social. 

6.Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 

A área de Lingua Castelá e Literatura esixe un proceso de ensinanza-aprendizaxe 

activo. O enfoque comunicativo radica na necesidade de utilizar-la lingua. Será necesario 

iniciar ao alumnado no entrenamento de diferentes habilidades de emprendimiento como 

unha forma de consolidar-las distintas ferramentas para comunicarse. 

Neste caso, os descriptores a entrenar serían: 

•  Asumi- las responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

•  Dirimir- la necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

•  Xestionar o traballo del grupo coordinando tarefas e tempos. 

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

•  Prioriza-la consecución de obxectivos grupais a intereses personais. 

•  Encontrar posibilidades no entorno que outros non ven. 

•  Asumir riscos no desenvolvimento das tarefas ou proxectos. 

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

7.Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para 

iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de maneira cada vez más 

eficaz e autónoma de acordo co que nos plantexamos. Nesta área vese a necesidade de 

traballar de forma explícita a confianza en un mesmo para poder traballar con os outros e 

o gusto por aprender. 

Os descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas… 



•  Desenvolveras distintas intelixencias múltiples. 

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

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

interdependiente… 

•  Desenvolver estratexias que favorezan la comprensión rigurosa dos contidos. 

•  Segui- los pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función 

dos resultados intermedios. 

•  Avalia- la consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

C.Na área de Lingua Galega e Literatura. 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 

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

1.Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos utilizar, 

interpretar e expresar con claridade situacións cotiás contendo elementos matemáticos. 

Así mesmo, ofrece a posibilidade real de utilizar a actividade matemática en contextos 

variados para poder desenvolver así a utilización da linguaxe como instrumento para 

poder comunicarse e expresarse a diferentes niveis. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

•  Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 

•  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura. 

•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao 
exercicio físico. 



•  Xerar criterios persoais acerca da visión social sobre a estética do corpo humano fronte 
ao coidado saudable deste. 

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 
elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 

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

2.Comunicación lingüística 

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

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

das unidades didácticas. 

Debido ao carácter da área, trataremos de que adquiran as destrezas comunicativas no 

uso da lingua. Será unha prioridade dotar o alumnado de estratexias que favorezan unha 

correcta aprendizaxe e que lle aseguren un manexo efectivo nas situacións cotiás e en 

diferentes contextos nos que se encontre. 

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

•  Gozar coa lectura. 

•  Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 

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

para elaborar textos escritos. 

•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

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

escoita atenta ao interlocutor... 

•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas 

diversas situacións comunicativas. 



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

de materias diversas. 

3.Competencia dixital 

Ser competente na utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

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

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

necesario o manexo de ferramentas dixitais para a adquisición de información 

transformándoa en coñecemento. 

Na área de Lingua Galega e Literatura adestraremos os seguintes descritores: 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

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

tecnolóxicos. 

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

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

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

4.Conciencia e expresións culturais 

A través da lingua, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o ámbito que nos 

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

dende a perspectiva das diferentes manifestacións culturais e a forma de expresión 

artística. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 



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

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

•  Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

5.Competencias sociais e cívicas 

A área de Lingua Galega e Literatura pídenos desenvolver unha serie de actitudes e 

valores que nos van levar a saber desenvolvernos na sociedade na que vivimos. 

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 

descritores que enunciamos a continuación: 

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

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

e para a resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

•  Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 

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

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

potencialidades. 

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

6.Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A área de Lingua Galega e Literatura esixe un proceso de ensino-aprendizaxe 



activo. O enfoque comunicativo radica na necesidade de utilizar a lingua. Será necesario 

iniciar o alumnado en adestrar diferentes habilidades de emprendemento como unha 

forma de consolidar as diferentes ferramentas para comunicarse. 

Neste caso, os descritores que cómpre adestrar son: 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

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

•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

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

•  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

•  Encontrar posibilidades no ámbito que outros non ven. 

•  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos. 

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

7.Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para 

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

eficaz e autónomo de acordo a aquilo que nos formulamos. Nesta área vese a necesidade 

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

gusto por aprender. 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia son: 

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas… 

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

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

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



interdependente… 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

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

dos resultados intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

D. Na área de Ciencias da Natureza 

Na área de Ciencias da Natureza incidiremos no adestramento de todas as 

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

1.Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos utilizar 

elementos e razoamentos matemáticos para resolver problemas provenientes de 

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

outros. Así mesmo, incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos coa posibilidade real de utilizar a actividade matemática en contextos variados 

aos que se ten que enfrontar o propio alumno. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

•  Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 

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

•  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

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

coidado saudable deste. 

•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao 

exercicio físico. 

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 



•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as 

repercusións para a vida futura. 

•  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e 

comprender o que acontece ao noso arredor. 

2.Comunicación lingüística 

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

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

das unidades didácticas. 

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

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

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

unidades que se desenvolven. 

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Plan lector: gozar coa lectura. 

•  Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 

•  Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 

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

escoita atenta ao interlocutor... 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

para elaborar textos escritos. 

 

 

3.Competencia dixital 

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación 



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

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

o manexo de ferramentas dixitais para a adquisición de información transformándoa en 

coñecemento. 

Na área de Ciencias da Natureza adestraremos os seguintes descritores: 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

4.Conciencia e expresións culturais 

A través da ciencia, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o ámbito que nos rodea 

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

a perspectiva das diferentes manifestacións culturais e a forma de expresión artística. 

 Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

•  Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento 

científico. 

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

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 

5.Competencias sociais e cívicas 

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



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

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

competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a 

continuación: 

•  Educación en valores: Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos 

valores. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

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

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

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

e para a resolución de conflitos. 

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

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

potencialidades. 

6.Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

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

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

necesidade de traballar a autonomía persoal, a xestión de grupos de traballo desde un 

liderado compartido fai que teñamos que fomentar habilidades de emprendemento que 

alcancen os obxectivos propostos. 

Neste caso, os descritores que se van adestrar son: 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 



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

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

•  Encontrar posibilidades no ámbito que outros non aprecian. 

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

•  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

7.Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para 

iniciarse na aprendizaxe e ser quen de continuar aprendendo de xeito cada vez máis 

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

necesidade de traballar de forma explícita a confianza nun mesmo para poder traballar 

cos outros e o gusto por aprender. 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia son: 

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

•  Planificar os recursos necesarios e os pasos que se van realizar no proceso de 

aprendizaxe. 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

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

dos resultados intermedios. 

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

interdependente... 

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

E.Na área de Ciencias Sociais. 



Na área de Ciencias Sociais incidiremos no adestramento de todas as 

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

1.Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia na área curricular de Ciencias Sociais 

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

análise sistemática e de indagación científica: identificar e considerar problemas 

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

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

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

ámbitos persoal e social diferentes elementos razoamentos matemáticos para dar unha 

mellor resposta aos contextos cotiáns nos que nos encontremos. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

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

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

repercusións para a vida futura. 

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

coidado saudable deste. 

•  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante. 

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

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

elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 

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

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

 

2.Comunicación lingüística 



O desenvolvemento da competencia lingüística na área de Ciencias Sociais 

lévanos a adestrar diferentes destrezas e habilidades que supoñen establecer vínculos e 

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

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

presente na capacidade efectiva de convivir e resolver conflitos. 

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

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

comunicación do coñecemento favorecerá un maior desenvolvemento lingüístico no 

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

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

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

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

para elaborar textos escritos. 

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

escoita atenta ao interlocutor... 

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

desta. 

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

calquera situación. 

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

de materias diversas. 

3.Competencia dixital 

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

habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles para avaliar e seleccionar novas fontes de 

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



Esta competencia axudaranos a transformar a información en coñecemento para aplicalo 

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

Na área de Ciencias Sociais adestraremos os seguintes descritores: 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

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

tecnolóxicos. 

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

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

•  Aplicar criterios éticos no uso da tecnoloxías. 

4.Conciencia e expresións culturais 

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

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

noso contorno. Esta competencia implica poñer en xogo habilidades de pensamento 

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

poder comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións de diferentes 

manifestacións culturais. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

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

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

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 



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

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

5.Competencias sociais e cívicas 

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

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

da sociedade actual, a súa crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. Desenvólvese 

tamén en mostrar un sentimento de cidadanía global compatible coa identidade local. 

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

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

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

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

polo que o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a continuación nos 

pode facilitar o adestramento: 

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

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

referendado por unha norma suprema chamada Constitución española. 

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

e para a resolución de conflitos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

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

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

potencialidades. 

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

6.Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 



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

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

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

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

inclúen visión, espírito de superación, habilidades para o diálogo e cooperación, 

organización de tarefas... 

Neste caso, os descriptores a adestrar serían: 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

•  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

•  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven. 

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

•  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos. 

7.Aprender a aprender 

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

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

Esta competencia fai necesaria a perseveranza na aprendizaxe, capacidade de 

autoavaliarse e autorregularse sabendo administrar o esforzo, aprendendo dos erros dun 

mesmo e dos demais, incidindo en formulacións de metas alcanzables a curto, medio e 

longo prazo elevando de forma progresiva e realista os obxectivos de aprendizaxe. 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 



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

interdependente... 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

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

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

dos resultados intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

F.Na área de Plástica. 

Na área de Plástica incidiremos no adestramento de todas as competencias de 

xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

1.Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos entender, 

coñecer e investigar para internarse no coñecemento artístico permitindo o desfrute do 

plástico e estético desde un razoamento lóxico, utilizando elementos da devandita 

competencia. 

Así mesmo, a tecnoloxía da información posibilitará ao alumnado desenvolver a súa 

capacidade artística. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

•  Interactuar co medio natural de xeito respectuoso. 

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

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no medio natural e as 

repercusións para a vida futura. 

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

coidado saudable deste. 



•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

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

elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 

•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 

contextos reais e en calquera materia. 

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

2.Comunicación lingüística 

Esta competencia posibilitaranos dispoñer daquelas habilidades e actitudes que 

permiten acceder a distintas manifestacións, así como destrezas comunicativas para 

poder elaborar ideas e sentimentos propios e alleos sobre producións artísticas, sobre a 

realidade que nos envolve desde unha perspectiva estética. Trátase, polo tanto, de dotar 

os alumnos de ferramentas que faciliten a expresión e a comunicación para percibir, 

comprender e enriquecerse coas diferentes realidades e producións do mundo da arte e 

da cultura utilizando o instrumento da linguaxe como medio de comunicación e expresión 

nas súas múltiples facetas. Procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada unha 

das unidades didácticas. 

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

•  Gozar coa lectura. 

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

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

escoita atenta ao interlocutor... 

•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en diversas 

situacións comunicativas. 

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



desta. 

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

calquera situación. 

3.Competencia dixital 

Esta competencia vainos levar a que o alumnado aprenda a utilizar de forma 

responsable as posibilidades que o mundo dixital nos ofrece tamén para o 

desenvolvemento das capacidades artísticas no alumnado. Será fundamental dotar de 

ferramentas para que o alumnado cree as súas producións propias e iso, implica un 

coñecemento básico das distintas manifestacións culturais e artísticas nos diferentes 

planos que nos levan desde producións convencionais a producións dixitais. 

Na área de Plástica adestraremos os seguintes descritores: 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

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

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

4.Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia leva o alumnado a que coñeza, comprenda, aprecie e valore de 

forma crítica aquelas manifestacións e expresións culturais que vaia encontrando no seu 

contorno próximo e non tan próximo. Esixe valorar a liberdade de expresión, o dereito á 

diversidade cultural e a importancia do diálogo intercultural con outros. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

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



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

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

•   Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

5.Competencias sociais e cívicas 

A área de Plástica ofrécenos a posibilidade de xuntar expresión artística e diversidade 

cultural, permítenos fomentar e canalizar realidades diversas da nosa sociedade que 

poden confluír no respecto e o aprecio da creatividade implícita de ideas, experiencias e 

sentimentos a través de diferentes medios artísticos. Os indicadores desta competencia 

poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a 

continuación: 

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

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

e para a resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

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

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

potencialidades. 

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

6.Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A área de Plástica implica unha iniciativa e unha actitude de emprendemento xa 

que comporta en si mesma producir desde ideas, sentimentos, realidades propias ou 



alleas... planificar, axustar e avaliar os procesos necesarios para alcanzar uns resultados 

en calquera dos ámbitos. 

Neste caso, os descritores a adestrar serían: 

•  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas. 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

•  Priorizar a consecución de obxectivos de grupo a intereses persoais. 

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

•  Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven. 

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

7.Aprender a aprender 

A área de Plástica lévanos a que a competencia de aprender a aprender favoreza 

cada unha das bases desta materia. A metodoloxía empregada nesta área está 

relacionada cunha parte de traballo colaborador e unha parte de traballo individual se 

falamos de producións propias do alumnado. Esta competencia lévanos a transmitir ao 

alumnado a necesidade de perseveranza na aprendizaxe como elemento enriquecedor na 

vida persoal e social xa que será unha forma de adestrar o esforzo e as metas a curto, 

medio e longo prazo. 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

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

interdependente... 



•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

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

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

dos resultados intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

G.Na área de valores cívicos e soicias 

Na área de Valores Sociais e Cívicos incidiremos no adestramento de todas as 

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

 

1.Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos utilizar, 

 interpretar e expresar con claridade elementos e razoamentos matemáticos para 

enfrontarse a aquelas situacións cotiás que os precisan. Así mesmo, esta competencia 

ofrece a posibilidade de empregar o razoamento lóxico, analizar e axuizar a partir de 

conflitos, resolución de problemas e xuízos morais, os problemas sociais e históricos. 

 

Os descritores que podemos traballar serán: 

 

•Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

 

•Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e das repercusións 

para a vida futura. 

 

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

saudable deste. 

 

•Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

 

•Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 



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

xeométricos...) en situacións cotiás. 

 

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

 

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

 

2.Comunicación lingüística 

 

Para o bo desenvolvemento desta competencia nesta área, será decisivo o fomento da 

lectura a través de libros e de fragmentos escollidos para comentar na aula con dúas 

finalidades: mellorar a comprensión lectora e a adquisición de destrezas para a expresión 

escrita e adquirir identidade sobre o que significa unha sociedade cívica para favorecer o 

coñecemento dos valores, os dereitos e os deberes destacados nos dereitos humanos... 

Trataremos desde esta área que adquiran as destrezas comunicativas tanto orais coma 

escritas; por iso, procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada unha das 

unidades didácticas. 

 

Os descritores que podemos utilizar serán: 

 

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

 

•Comprender o sentido dos textos escritos. 

 

•Gozar coa lectura. 

 

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

 

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

elaborar textos escritos. 

 

•Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

 

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

atenta ao interlocutor... 



 

•Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en diversas 

situacións comunicativas. 

 

3.Competencia dixital 

 

Desenvolver a competencia dixital desde esta área axudaranos a manexar ferramentas que 

posibiliten o acceso ao coñecemento e á vez nos ensine o seu uso responsable; a devandita 

competencia favorecerá dous tipos de traballo: autónomo e participativo, nos que se 

fomentará a identidade persoal e a relación interpersoal respectivamente desde unhas 

bases sólidas nas que poidan empezar a xerar os seus propios criterios sobre situacións 

reais da sociedade na que viven. 

 

Na área de Valores Sociais e Cívicos podemos adestrar os seguintes descritores: 

 

•Empregar distintas fontes para a busca de información. 

 

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

 

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

tecnolóxicos. 

 

•Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 

•Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

 

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

 

•Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

4.Conciencia e expresións culturais 

 

A través desta competencia e desde esta área, posibilítase a adquisición de pautas sociais 

e cívicas persoais, interpersoais e interculturais para participar dunha forma eficaz e 

construtiva en sociedades cada vez máis diversificadas. 



 

Os descritores que podemos adestrar nesta competencia son: 

 

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

 

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

 

•Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 

•Apreciar a beleza das expresións artísticas e do cotián. 

 

•Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

5.Competencias sociais e cívicas 

A área de Valores Sociais e Cívicos pídenos que se facilite a construción da identidade 

individual e se potencien as relacións interpersoais para favorecer a convivencia de acordo 

con valores cívicos socialmente recoñecidos, polo que esta competencia fomentará todos 

aquelesaspectos que lle axuden ao alumnado a formarse como persoas e cidadáns 

participativos na mellora e no desenvolvemento dunha sociedade democrática. Os 

indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores 

que enunciamos a continuación: 

 

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

 

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

referendado por unha norma suprema chamada Constitución española. 

 

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

para a resolución de conflitos. 

 

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

 

•Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 



•Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

 

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

 

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

potencialidades. 

 

•Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

6.Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor beneficiará o alumnado, xa que se iniciará 

no autocoñecemento a distintos niveis para poder desenvolver diferentes habilidades que 

o leven a tomar iniciativas emprendedoras que faciliten a asunción da complexa convivencia 

social propiciando valores de interdependencia positiva, cooperación de acordo cos valores, 

os dereitos e os deberes da sociedade na que se desenvolven. 

 

Neste caso, os descritores que se poderían adestrar serían: 

 

•Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas. 

 

•Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 

•Ser constante no traballo superando as dificultades. 

 

•Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

 

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

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

 

•Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

 

•Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 

7.Aprender a aprender 



A competencia de aprender a aprender favorece a forma en que o proceso de ensino-

aprendizaxe se vai consolidando no alumnado. 

 

Os descritores que poderiamos utilizar para adestrar esta competencia serían: 

 

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

 

•Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

 

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

 

•Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 

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

interdependente... 

3.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

4.1.Obxectivos Xerais de primaria 

  A educación primaria contribuirá á desenvolver nos nenos e nenas as capcacidades 

que lles permitan: 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe e 

espíritu emprendedor. 

• Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacifica de conflictos que 

lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico así como 

nos grupos sociais cos que se relacionan. 



• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, para a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

• Coñecer e utilizar de xeito apropiado a língua galega e a língua castelá e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas línguaas. 

• Adquirir en polo menos unha língua extranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresarse e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

• Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da vida cotiá. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía e a cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

• Iniciarse na utilización para a aprendizaxe das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espiritu crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

• Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 

de propostas visuais e audiovisuais. 

• Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

• Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humán e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demáis persoas así como unha actitude contraria á violencia, 

aos prexuicios de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo sexual. 



• Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

• Coñecer apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais 

de Galicia, poñendo de relevancia ás mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

4.2.Obxectivos Xerais de área 

MATEMÁTICAS 

− Apreciar o papel das matemáticas na vida cotiá, gozar co seu uso e recoñecer o 

valor de actitudes como a exploración de distintas alternativas, a conveniencia da 

precisión ou a perseveranza na busca de solucións. 

− Recoñecer situacións do medio habitual do alumnado que requiran, para a súa 

comprensión ou tratamento, de operacións elementais de cálculo; formulalas 

mediante formas sinxelas de expresión matemática ou resolvelas empreñando os 

algoritmos correspondentes; valorar o sentido dos resultados, a presentación 

ordenada e clara e a explicación oral e por escrito dos procesos seguidos. 

− Empregar o coñecemento matemático para comprender, valorar e producir 

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

carácter instrumental para outros campos de coñecemento. 

− Coñecer, valorar e adquirir seguridade nas propias habilidades matemáticas para 

afrontar situacións diversas que permitan gozar dos aspectos creativos, estéticos ou 

utilitarios e confiar nas súas posibilidades de uso. 

− Empregar e elaborar instrumentos e estratexias persoais de cálculo mental e de 

medida, así como procedementos de orientación espacial, en contextos de 

resolución de problemas, decidindo, en cada caso, as vantaxes do seu uso e 

valorando a coherencia dos resultados. 

− Utilizar de forma axeitada as tecnoloxías da información e da comunicación, a 

biblioteca e calquera outro recurso pertinente do que se dispoña, tanto no cálculo 

como na busca, tratamento e representación de informacións diversas. 



− Identificar formas xeométricas do contorno natural e cultural, empregando o 

coñecemento dos seus elementos e propiedades para describir a realidade e 

desenvolver novas posibilidades de acción. 

− Empregar técnicas elementais de recollida de datos para obter información sobre 

fenómenos e situacións do contorno do alumnado; representala de xeito gráfico e 

numérico e formarse un xuízo sobre ela mesma. 

 

LINGUA CASTELÁ 

− Comprender e expresarse oralmente e por escrito de xeito adecuado nos diferentes 

contextos da actividade social e cultural cotiá. 

− Utilizar a lingua oral de xeito adecuado na actividade social e cultural adoptando 

unha actitude respectuosa e de cooperación. 

− Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar tanto para buscar, recoller, 

seleccionar, contrastar, transformar e procesar información, como para escribir 

textos propios do ámbito académico. 

− Usar, en situacións relacionadas coa escola e coa súa actividade, as diversas clases 

de escritos coa axuda dos que se produce a comunicación, tanto entre as persoas 

como destas coas institucións públicas ou privadas. 

− Utilizar os medios de comunicación social e as tecnoloxías da información e da 

comunicación para obter, interpretar e valorar informacións e opinións diferentes. 

− Utilizar adecuadamente a biblioteca e os seus diferentes departamentos como fonte 

de recursos variados para o desfrute e o pracer de ler, así como para a obtención de 

informacións variadas. 

− Utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal, e aproximarse 

a obras relevantes da tradición literaria para desenvolver hábitos lectores. 

− Comprender textos literarios de xéneros diversos procedentes da literatura infantil e 

xuvenil adecuados en canto á temática e a complexidade e iniciarse no coñecemento 

das convencións específicas da linguaxe literaria. 



− Facer uso dos coñecementos sobre a lingua e dasnormas de uso lingüístico para 

escribir e falar de maneira adecuada, coherente e correcta e para comprender textos 

orais e escritos. 

− Reflexionar sobre os diferentes usos sociais das linguas para evitar estereotipos 

lingüísticos que supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

 

LINGUA GALEGA 

− Comprender e expresarse oralmente e por escrito de xeito adecuado nos diferentes 

contextos da actividade social e cultural cotiá. 

− Utilizar a lingua oral de xeito adecuado na actividade social e cultural adoptando 

unha actitude respectuosa e de cooperación. 

− Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar tanto para buscar, recoller, 

seleccionar, contrastar, transformar e procesar información, como para escribir 

textos propios do ámbito académico. 

− Usar, en situacións relacionadas coa escola e coa súa actividade, as diversas clases 

de escritos coa axuda dos que se produce a comunicación, tanto entre as persoas 

como destas coas institucións públicas ou privadas. 

− Utilizar os medios de comunicación social e as tecnoloxías da información e da 

comunicación para obter, interpretar e valorar informacións e opinións diferentes. 

− Utilizar adecuadamente a biblioteca e os seus diferentes departamentos como fonte 

de recursos variados para o desfrute e o pracer de ler, así como para a obtención de 

informacións variadas. 

− Utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal, e aproximarse 

a obras relevantes da tradición literaria para desenvolver hábitos lectores. 

− Comprender textos literarios de xéneros diversos procedentes da literatura infantil e 

xuvenil adecuados en canto á temática e a complexidade e iniciarse no coñecemento 

das convencións específicas da linguaxe literaria. 



− Facer uso dos coñecementos sobre a lingua e dasnormas de uso lingüístico para 

escribir e falar de maneira adecuada, coherente e correcta e para comprender textos 

orais e escritos. 

− Reflexionar sobre os diferentes usos sociais das linguas para evitar estereotipos 

lingüísticos que supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

 

CIENCIAS  DA NATUREZA 

− Comportarse de acordo cos hábitos de saúde e coidado persoal que derivan do 

coñecemento do corpo humano, amosando unha actitude de aceptación e de 

respecto polas diferenzas individuais (idade, sexo, etnia, características físicas, 

personalidade). 

− Identificar, analizar e valorar criticamente a intervención humana no medio e o seu 

impacto a curto e a longo prazo, adoptando o compromiso individual e colectivo de 

actuar na defensa, conservación e recuperación do medio natural e do patrimonio 

cultural. 

− Planificar e realizar proxectos e aparellos sinxelos relacionados coa vida cotiá e 

familiar cunha finalidade previamente establecida, utilizando os coñecementos das 

propiedades elementais dalgúns materiais, substancias e obxectos. 

− Utilizar de xeito responsable e creativo as TIC e o material relacionado coa 

experimentación e co traballo de campo para aprender a aprender, para obter 

información e para compartir coñecementos. 

− Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis importantes para 

o seu funcionamento. 

− Identificar e explicar as consecuencias para a saude e o desenvolvemento persoal 

de determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso. 

− Identificar e clasificar animais e plantas do contorno próximo e recoñecer as súas 

principais características. 



− Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para recoñecr os cambios 

de estado da auga e os efectos de forzas coñecidas no movemento dos corpos. 

− Realizar misturas sinxelas con sustancias relacionadas coa vida doméstica e do 

contorno. 

− Manipular e observar o funcionamento de aparellos e máquinas sinxelas e observar 

o seu uso na vida cotiá. 

CIENCIAS SOCIAIS 

− Promover un sentimento positivo de pertenza aos grupos sociais de referencia: a 

unha familia, a unha escola…a unha comunidade nacional (Galiza), a un Estado 

(España), a unha cultura europea e a unha universal, desde posicións solidarias e 

respectuosas con outras culturas a partir da propia identidade. 

− Identificar o patrimonio natural, cultural, histórico e artístico galego diferenciándoo do 

doutras comunidades, identidades e Estados e participando na súa defensa e 

conservación. 

− Recoñecer, valorar e apreciar a existencia de identidades sociais e culturais diversas 

con características propias e singulares (costumes, lingua, intereses, 

celebracións…), tomando conciencia da súa pertenza a unha delas e respectando 

as outras no marco dos dereitos recoñecidos ás persoas nas declaracións universais 

e nos documentos lexislativos. 

− Identificar, suscitar e resolver interrogantes a problemas relacionados co contorno 

usando estratexias de busca, selección e tratamento da información, formulación de 

hipóteses, comprobación delas, exploracións de solucións alternativas e reflexión 

sobre o propio proceso de aprendizaxe, e tamén mantendo unha actitude crítica ante 

as fontes de información. 

− Expresar e comunicar os contidos da área de xeito persoal e creativo, seleccionando 

e interpretando datos, procesos, feitos,etc. e integrando códigos diversos (numéricos, 

gráficos, cartográficos, artísticos, lingüísticos) procedentes das diferentes linguaxes. 

− Participar activamente no traballo de grupo planificando e realizando tarefas 

conxuntas, dialogando e argumentando as propias opinións e contrastándoas coas 



das outras persoas e adoptando un comportamento responsable, construtivo, 

comprometido e solidario, respectando as regras de organización pactadas e os 

principios básicos do funcionamento democrático. 

− Recoñecer no medio natural, social e cultural, cambios e transformacións 

relacionados co paso do tempo e indagar algunhas relacións de simultaneidade e 

sucesión para aplicar estes coñecementos á comprensión doutros momentos 

históricos. 

− Analizar máquinas e aparellos diversos do contorno (de uso doméstico, laboral…) 

identificando algúns elementos constitutivos e formas de enerxía necesarias, 

valorando a contribución da ciencia e da técnica na mellora das condicións de vida 

familiares e sociais. 

− Utilizar de xeito responsable e creativo as TIC e o material relacionado coa 

experimentación e co traballo de campo para aprender a aprender, para obter 

información e para compartir coñecementos. 

− Identificar e analizar as características, organización e interaccións de aspectos 

relevantes do contorno natural, social e cultural, progresando no dominio de ámbitos 

espaciais cada vez máis complexos. 

 

PLÁSTICA 

 
- Coñecer as características propias de cada técnica plástica manexada. 
 
- Considerar a importancia da percepción visual e a expresión creativa ao aplicar a técnica 

propia de cada actividade. 
 
- Contemplar distintas versións dunha mesma obra de arte. Analizar os elementos que as 

definen e valorar os seus resultados. 
 
 
-  Observar e recoñecer diferentes composicións artísticas elaboradas con elementos, 

formas e cores distintas. 
 
-  Estimular a creatividade a partir de modelos orixinais. 
 
 
-  Recoñecer ámbitos da vida cotiá do alumno; ser capaz de completar escenas 



integrando figuras en movemento. 
 
-  Aproveitar materiais de refugallo para realizar unha colaxe. 
 
- Coñecer diferentes estilos artísticos na pintura e experimentar técnicas orixinais nas 

producións propias. 
  
- Valorar o retrato como motivo artístico. 
 
- Manexar o pincel con soltura ao colorear coas témperas. 
 
-  Considerar as diferentes posibilidades plásticas ofrecidas polas ceras brandas, ceras 

duras, lápises de cores, rotuladores e témperas. 
 
- Diferenciar os diferentes polígonos e corpos xeométricos. 
 
- Empregar as simetrías na técnica do debuxo. 
 
- Valorar as diferentes  expresións plásticas . 
 

VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

 

- Elaborar unha imaxe realista dun mesmo atendendo ás características físicas e á 

personalidade 

 

- Realizar tarefas que permitan a autoconciencia emocional, a expresión das emocións e o 

respecto polas motivacións e intereses persoais. 

 

- Tomar conciencia dos propios sentimentos negativos para canalizar as emocións, superar 

os problemas e desenvolver un maior autocontrol. 

 

- Proceder de forma reflexiva antes de actuar sopesando os pros e os contras das súas 

accións 

 

-  Xerar situacións que promovan a responsabilidade, a iniciativa persoal e accións creativas 

que posibiliten a consecución dos obxectivos propostos. 

 

-  Valorar os dereitos dos nenos referidos á axuda e á protección destes explicando 

condutas que aseguren o cumprimento destes dereitos e resaltando a igualdade de dereitos 

de nenos e nenas en situacións reais do contexto social. 



 

-  Participar en actos comunicativos diversos que permitan expresar abertamente ideas, 

sentimentos, intereses e/ou necesidades considerando ás persoas que o rodean sen 

renunciar aos seus propios dereitos. 

 

- Coñecer elementos da paralinguaxe, como a dicción, o ton e a actitude corporal, e a súa 

función dentro da comunicación, e apreciar a relación que hai entre a comunicación verbal 

e a non verbal durante calquera acto de comunicación. 

 

-  Participar en discusións que permitan explicar e entender ideas e opinións persoais, 

escoitando de forma activa antes de responder os demais. 

 

-  Realizar dinámicas de role-playing nas que se ofreza a oportunidade de empatizar coas 

actitudes, os sentimentos e as reaccións dos demais, afrontando diversas respostas 

emocionais. 

 

-  Valorar e respectar as diferenzas individuais intentando comprender e tolerar diversas 

maneiras de actuar ante unha mesma situación. 

 

- Tomar conciencia da importancia das relacións entre os compañeiros, as aprendizaxes 

que xeran e os vínculos de afecto que se establecen. 

 

- Participar en actividades mostrando sensibilidade cara aos estados de ánimo e intereses 

dos demais. 

 

-  Traballar en equipo utilizando o diálogo e estratexias de medición para resolver conflitos, 

coñecer as persoas e favorecer a interdependencia positiva do grupo. 

 

-  Resolver conflitos que se dan na vida cotiá, expresando as nosas demandas de forma 

pacífica e asertiva. 

 

-  Identificar e respectar as normas que rexen a convivencia no contexto escolar e local. 

 

-  Entender e apreciar a solidariedade social como medio de axuda e mellora do benestar 

familiar e escolar. 



 

-  Planificar actividades que promovan o uso adecuado de bens naturais e a conservación 

do medio. 

 

-  Analizar situacións e normas básicas de mobilidade vial para evidenciar as causas e as 

consecuencias dos accidentes de tráfico. 

4.CONCRECIÓN DOS CONTIDOS 

MATEMÁTICAS 

1. Espazos e formas 

 -Distintas clases de liñas: recta, curva, ondulada, quebrada, mixta e espiral. 

 -Rectas secantes e rectas paralelas. 

 -Ángulos. Clasificación. 

 -Prismas e pirámides. 

 -Cilindros, conos e esferas. 

 -Clasificación dos polígonos: triángulos, cuadriláteros, pentágonos e hexágonos. 

 -O triángulo segundo os seus lados: equilátero, isóscele e escaleno. 

 -O triángulo segundo os seus ángulos: rectángulos, acutángulos e obtusángulos. 

 -Os cuadriláteros: paralelogramos e non paralelogramos. 

 -Os paralelogramos: rectángulo, rombo, cadrado e romboide. 

 -A circunferencia e o círculo. 

 -O radio e o diámetro. 

 

2. Cantidades 



• Os números de tres cifras: a unidade, a decena e a centena. 

• O valor das cifras dun número. 

• Comparación de números. 

• Os números ordinais. 

• Os números de catro e cinco cifras: a unidade de millar e a decena de millar. 

• Aproximación de números. 

• As fraccións: medios, terzos, cuartos. 

• Comparación de fraccións coa unidade. 

• Fracción dunha cantidade. 

• A suma con levadas e os seus termos. 

• Suma de varios números. 

• A resta con levadas e os seus termos. 

• Proba da resta. 

• A multiplicación e os seus termos. 

• As táboas de multiplicar. 

• Propiedades da multiplicación: conmutativa e asociativa. 

• Multiplicar por dez, cen e mil. 

• Multiplicar con levadas por unha e dúas cifras. 

• A división e os seus termos. 

• División exacta e división inexacta. 

• Divisións con divisores dunha cifra. 



• Moedas de euro e de céntimos de euro. 

• Equivalencias e cambios. Redución a euros. 

• O metro. 

• O decímetro, o centímetro e o milímetro. 

• O quilómetro. 

• Os instrumentos de medida. 

• O litro, o medio litro e o cuarto de litro. 

• O quilo, o medio quilo e o cuarto de quilo. 

• As horas, os minutos e os segundos. 

• A lectura do reloxo. 

• O calendario. O ano bisesto. 

 

3. Tratamento da información e azar 

• Táboas de rexistro de datos. 

• Gráficas de barras e de liñas. 

• Pictogramas. 

LINGUA CASTELÁ 

1. Escoitar e falar 

• Características das situaciońs e intenciońs comunicativas. Os diferentes tipos de 

textos orais: trabalinguas, proverbios, contos, diálogos, obras de teatro, unha 

expresión de opinión, etc. 



• A linguaxe oral como fonte de información, entretemento, pracer, a recreación, o 

enriquecimento e o melloramento da linguaxe, como expresión de valores sociais e 

culturais. 

• A linguaxe oral e outros elementos lingüísticos que o acompañan (pronunciación, 

ritmo, ton xestos, postura, movementos corporais, etc) .. Expresión e o ton. 

2 .Ler e escribir 

• Comprensión da información nos textos dos medios de comunicación . 

• Comprensión de información relevante en textos para aprender a aprender, xa sexan 

producidas con un propósito didáctico (libros, libros de texto ...) e o uso cotiá (folletos, 

descrición, instrucións e explicacións). 

• Comprender o significado das frases populares e as expresións que aparecen  nun 

texto dado. 

• Necesidade da escritura no entorno habitual do alumno en diferentes situacións de 

comunicación. 

• Características das situacións e intencións comunicativas. Os diferentes tipos de 

textos escritos. 

•  Escritura de: informes, descricións de persoas, animais e lugares, frases de 

anuncios, currículos, cartas, cómics, rexistros da literatura, rimas, etc. 

• A lIngua escrita como fonte de información,  entretemento,  placer,  recreación, o 

enriquecimiento e a mellora da linguaxe, e como expresión de valores sociais e 

culturais. 

• A linguaxe escrita e outros elementos lingüísticos que o acompañan (ilustracións, 

fotografías, mapas, etc) . 

• A literatura como medio de transmisión, o desenvolvemento e enriquecimento 

cultural. 

• A literatura como estética. Verso e prosa. Textos realistas e fantásticos. 



• A estructura da narración: a formulación e o desenlace. 

• A biblioteca: organización, funcionamiento e utilización. 

3. Reflexionar sobre a lingua 

• Vocabulario: A introducción á lectura, as palabras derivadas, palabras compostas, 

familias de palabras. campo semántico. Prefixos. Frases. Diminutivos. Aumentativos. 

Sinónimo, antónimo, a polisemia. As palabras que expresan  cantidade e a 

comparación. 

• Gramática: As letras e sílabas. A oración: suxeito e predicado, nome, adxectivo 

número ,xénero, artígo, determinantes, pronomes, verbos (pasado, presente e futuro)  

oracións,comunicación. 

• Ortografía: o punto. O signo menos. A coma. Os signos de consulta e de exclamación. 

Tónicos e átonos sílabas. Maiúsculas. A letra c, qu, m antes de P e B, C e Z, r, rr, g, 

a diéresis,las palabras con bl y br; palabras que terminan en-illo,-isla, y en-d o-z. Os 

verbos terminados en:-bir-ger,-gir-tab, fichas, ...Os verbos con h. 

• Sistemas de mensajería que utilizan a comunicación no verbal para mellora-las 

posibilidades da comunicación verbal: tipos de mensaxes (publicidade, gráficos, 

audiovisuais, etc) e en formas que se manifestan (con pe de fotos, contos, carteles, 

etc ..). 

• Sistemas e elementos da comunicación non verbal. 

LINGUA GALEGA 

1.Escoitar e falar 

 

-Formas básicas da comunicación oral segundo a intención comunicativa (a presentación, 

a conversa telefónica, o diálogo, o relato, a narración, a descrición, o recitado de poemas...). 

-Elementos non lingüísticos que acompañan a comunicación oral: a expresividade e a 

entoación (os xestos). 

-Formas da tradición oral de Galicia: as adiviñas, os refráns, os trabalinguas... 



2. Ler e escribir 

-Peculiaridades da comunicación escrita: convencionalismo, dirección da escritura, 

linearidade, separación de palabras... 

-A necesidade da comunicación escrita como medio privilexiado de diversión, formación e 

información. 

-Diferentes tipos de textos escritos: narrativos, poéticos, descritivos, intrutivos, dialogados, 

teatrais... 

-Diferentes soportes da linguaxe escrita: cartas, postais, carteis, periódicos, revistas... 

-Os elementos da comunicación non verbal (sons, acenos, xestos...). 

-A linguaxe en interacción coa música: recitado de poemas, dramatizacións... 

-Os medios de comunicación escritos: periódicos, revistas. 

3. Reflexionar sobre a lingua 

-Tipos de textos e estruturas de cada un deles: narración, descrición... 

-A sílaba. A palabra. O nome. O adxectivo. O xénero e número. O artigo. Os determinantes. 

O pronome persoal. O verbo. 

-O significado das palabras: familias léxicas e campos semánticos, palabras derivadas e 

compostas (prefixos e sufixos), sinónimos e antónimos, polisémicas, expresións e frases 

feitas... 

-Normas ortográficas en casos frecuentes e constantes: maiúsculas, a separación de 

sílabas, a acentuación, os signos de puntuación, c/q, b/v, mb/mp, r/rr, nh... 

-A situación lingüística de Galicia. 

-A necesidade da normalización e a normativa. 

-A realidade plurilingüe e pluricultural, do estado e do mundo, como expresión de 

diversidade e riqueza. 



CIENCIAS  DA NATUREZA 

 

  O corpo humano. 
 
- As características do ser humano en relacion con outros seres vivos. 
 
- Os cambios no corpo humano ao longo da vida. 
 
- O aparello locomotor e o coidado da columna vertebral. 
 
- Identificación dos principais osos do corpo humano. 
 
- Relación entre os osos e as partes do corpo. 
 
- Reconecemento dos principais músculos do corpo humano. 
 
- Valoración da importancia de practicar as normas de coidado do aparello locomotor 

para conseguir unha vida saudable. 

 

 
 
A alimentación 
 
-As características dunha alimentación equilibrada. 
 
- Clasificación dos grupos de alimentos segundo a sua orixe e os seus nutrientes. 
 
- Definición do concepto de dieta equilibrada. 
 
- Interpretación da pirámide dos alimentos. Valoración dos aspectos positivos da dieta 

mediterránea. 

 
 
Os animais e as plantas 
 
- Enumeración das características propias das plantas. 
 
- Clasificación das plantas utilizando diferentes criterios. 
 
- Reconecemento de tres tipos principais de talos. 
 
- Análise de ilustracións coas partes dunha planta. 
 
- Descrición das principais partes da raiz, o talo e as follas. 
 
-Relación entre a semente e o froito. 
 
- Descrición do proceso de xerminación. 



 
- Elaboración dun vocabulario dixital sobre as plantas. 
 
- Gusto pola elaboracion de esquemas que resuman os contidos da unidade didactica. 
 
 
 Os animais e a gandaría 
 
- As funcións dos animais. Clasificación segundo a sua alimentación. 
 
- Os animais ovíparos e vivíparos. 
 
- Clasificación dos animais vertebrados. A pel dos animais vertebrados. 
 
- Reconecemento dos trazos distintivos dos animais invertebrados. 
 
- Conecemento dos principios animais a plantas autóctonas de Galicia. 
 
- Interese e aprendizaxe do proceso de cria e produción da gandeiría ovina: a vaca. 
 
- Interese e aprendizaxe do proceso de cria e produción da gandería avícola: a galiña 
 
 
 
 
 A materia e a enerxía 
 
- A materia: definición. 
 
- Os materiais. Clases de materiais: naturais e artificiais. 
 
- Os instrumentos de medida para a lonxitude, a masa, o volume e a temperatura. 
 
- As propiedades físicas dos materiais. 
 
- Uso dos materiais: plástico, papel, metal, madeira, fibras textis e vidro. 
 
- Os materiais poden reutilizarse: a reciclaxe. 
 
- A enerxia: definición. 
 
- O consumo de enerxía. 
 
- Definición das fontes de enerxía. 
 
- As fontes de enerxía non renovables: o carbón, o petróleo, o gas natural e o gas butano. 
 
- As fontes de enerxia renovables: o Sol, o vento e a auga. 
 
- A enerxía eléctrica. 
 
 



 
 As máquinas. 
 
- Definición das máquinas. 
 
- As máquinas simples: a panca, o plano inclinado, a roda e a roldana. 
 
- As máquinas compostas: os alicate, a engrenaxe, o freo, a bicicleta, os coches e os 

electrodomésticos. 

- As máquinas na casa: o frigorífico, a lavadora e o batedor. 
 
- As máquinas na escola: o ordenador, a calculadora e o proxector. 
 
-As máquinas no comercio: cortafiames, balanza e caixa rexistradora. 
 
- As ferramentas. 
 
-Valoración da contribución das maquinas ao traballo das persoas. 
 
- Valoración das repercusións nas formas de vida do uso de máquinas. 
 
 

CIENCIAS SOCIAIS 

O planeta Terra 

- Definición do universo, o Sistema solar e a Terra. 
 
- O movemento de rotación: a sucesión de días e noites. 
 
- O movemento de translación: as estacións. 
 
- Definición da lúa. 
 
- Os movementos da lúa: rotacion e translación. 
 
- As fases lunares: lúa nova, cuarto crecente, lúa chea e cuarto minguante. 
 
- Definición dun mapa. 
 
- Modos de representación da Terra: o globo terráqueo e o planisferio. 
 
 
Orientación e representación do medio 
 
- A lectura dunha fotografía. 
 
- Os principais aspectos a detectar nunha fotografía dunha paisaxe: relevo, vexetación, 

cursos de auga, edificios, campos, vias de comunicación 



 

- Os elementos máis importantes dun esbozo: os planos. 

 

- Instrucións para debuxar un esbozo. A análise dun plano. 

 

- Os elementos máis importantes dun plano: orientación, toponimia, símbolos 

convencionais, lenda, escala. 

 

- A análise dun mapa. 

 

-Tipos de mapa: físico, do tempo, de comunicacións, político. 

 

 

O aire e a auga. 
 
- Enumeración das zonas da Terra nas que se pode encontrar auga. 
 
- Valoración da función da auga nos seres vivos. 
 
- Comparación da auga de mares, ríos e lagos. 
 
- Diferenciación dos tres estados físicos da auga. 
 
- Identificación dos principais cambios de estado físico da auga e dos procesos que os 
xeran. 
 
 
- Enumeración das fases do ciclo da auga. 
 
- Relación entre diferentes etapas do ciclo da auga. 
 
 
- Comparación dos cursos alto, medio e baixo dun río. 
 
 
- Reflexión sobre os problemas de contaminación que padecen os ríos. 
 
- Realización dun experimento sobre a evaporación da auga. 
 
 
 
 A paisaxe que nos rodea. 
 
- A paisaxe: elementos naturais e elementos humanos. 
 
- A transformación humana da paisaxe. 



 
-Tipos de paisaxe: a paisaxe de montaña, chaira e costa. 
 
 
- Lectura e reconecemento dos principais elementos dunha paisaxe. 
 
- Adquisición do vocabulario básico sobre cada tipo de paisaxe. 
 
- Valoración do impacto da actividade humana sobre a paisaxe. 
 
 
Convivimos e Vivimos en comunidade. 
 
- A convivencia cos demáis. 
 
- Normas de convivencia. 
 
- Dereitos e deberes 
 
- A vida en familia. A participación nas tarefas domesticas. 
 
-As normas de convivencia escolar. 
 
- As persoas que forman a comunidade escolar. 
 
-As funcións do Concello. 
 
-As eleccións municipais. 
 
-As normas básicas de convivencia vecinal. 
 
- Os dereitos da Infancia. 
 
- A asamblea; normas da asamblea. 
 
 
.As actividades produtivas 
 
- Clasificación dos traballos por sectores. 
 
- A agricultura e o traballo dos agricultores. 
 
 
- A gandería e as diferentes clases de gando. 
 
 
-A pesca e os tipos de pesca. 
 
 
- A artesanía: singularidades do traballo artesán e oficios artesáns. 
 
- Os traballos do sector servizos: servizos públicos e privados. 



 
- A industria. 
 
 -O comercio: mercar e vender. 
 
 
 O noso pasado persoal 
 
- As fontes de información que nos falan do pasado. 
 
- As transformacións do conxunto da sociedade co paso do tempo. 
 
- A lina do tempo. As medidas do tempo e o calendario. 
 
-Definición das principais medidas de tempo: día, semana, mes, ano. 
 
- A historia persoal. O álbum familiar e os documentos gráficos. 
 
 
 O noso pasado colectivo: a historia 
 
-A historia da nosa localidade. 
 
- Os restos do pasado: monumentos históricos. 
 
- A conservación do patrimonio histórico. 
 
- pasado, o presente e o futuro. 
 
- Busca de información e descrición de monumentos, festas e tradicións. 
 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

• Experimentación con liñas diversas e formas en diferentes posicións. 

• Busca das posibilidades da cor en contrastes, variacións e combinacións, 

apreciando os resultados sobre diferentes soportes. 

• Indagación sobre as calidades dos materiais, tratamentos non-convencionais dos 

mesmos e uso que se lles pode facer das texturas na representación. 

• Elaboración de imaxes usando utilizando técnicas e recursos diversos. 

• Construción de móbiles, de estruturas, de maquetas e de xoguetes populares 

galegos. 



• Construción de estruturas sinxelas ou creacións plásticas para a representación 

teatral. 

• Realización de fotografías: enfoque e planos. 

• Utilización de recursos dixitais para a elaboración de producións artísticas. 

• Aplicación, en producións propias, de aspectos observados en obras artísticas 

galegas e de artistas de renome. 

• Valoración do coñecemento de diferentes códigos artísticos como medios de 

expresión de sentimentos e ideas. 

• Recreación de obras de arte significativas da cultura galega e doutras culturas, 

reflexionando sobre o proceso seguido pola persoa que o realizou. 

• Interese por axustar o proceso de creación, individual ou en grupo, ás intencións 

previstas, seleccionando apropiadamente os materiais segundo as súas 

posibilidades plásticas, usando responsablemente instrumentos, materiais e 

espazos, asumindo as tarefas e respectando as normas que, no seu caso, o grupo 

estableza. 

 

VALORES CÍVICOS E SOCIAIS  

 

• O autoconcepto. A autodescrición física e da personalidade. A identificación das 

propias emocións e sentimentos. A autoconciencia emocional. A expresión de 

emocións. A autoanálise comprensiva e tolerante. 

 

• O autocontrol. A tolerancia á frustración. A canalización das emocións. O 

afrontamento de sentimentos negativos. 

 

• A responsabilidade. A iniciativa persoal. As accións creativas. A consecución de 

logros. A asunción dos propios actos. 

 



• Os deberes e os dereitos da persoa. A Declaración dos Dereitos do Neno: axuda e 

protección. A universalidade dos dereitos do neno. A igualdade de dereitos de nenos 

e nenas no contexto social. A correspondencia entre dereitos e deberes. A 

valoración argumentada de situacións en relación cos dereitos do neno. 

 

• As habilidades de comunicación. A libre expresión de sentimentos e pensamentos. 

O uso dos elementos da paralinguaxe: dicción, ton, actitude corporal. A interacción 

da comunicación non verbal e verbal. 

 

• O diálogo. A argumentación das ideas e das opinións persoais. O respecto da 

expresión das opinións de persoas. As características da boa escoita. 

 

• A empatía. A afinidade. A compenetración. 

 

• O respecto e a valoración do outro. A valoración do respecto aos demais. A 

identificación de diferentes maneiras de ser e actuar, a súa comprensión e valoración. 

 

• As habilidades sociais. Os estados de ánimo e intereses dos demais. As iniciativas 

de participación. A participación respectuosa. O traballo en equipo. A 

interdependencia. O que caracteriza a relación de amizade. 

 

• As normas de convivencia. As normas de convivencia no contexto local. 

 

• A resolución do conflito. A expresión aberta e directa das propias ideas e opinións. 

 

• Os valores sociais. A solidariedade co grupo e a conciencia social. A participación no 

benestar da clase. A explicación dos dilemas morais. 

 

• respecto e a conservación do medio. O uso responsable dos bens da natureza. 

 

• A educación vial. A valoración das normas de mobilidade vial. As causas e as 

consecuencias dos accidentes de tráfico. 

 



5.CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

MATEMÁTICAS 

 
- Le, escribe e representa en ábacos números de ata cinco cifras. 

- Establece relacións de equivalencia entre as diferentes ordes de unidades:decenas de 

millar,unidades de millar, centenas, decenas e unidades. 

- Identifica a orde de unidades que ocupa unha cifra dentro dun número e o valor de 

posición dunha cifra dentro dun número. 

- Escribe números de ata cinco cifras a partir da súa descomposición segundo a súa orde 

de unidades e segundo o valor de posición. 

- Descompón números de ata cinco cifras segundo a súa orde de unidades e segundo o 

valor de posición das súas cifras. 

- Compara e ordena números de ata cinco cifras de maior a menor, e viceversa. 

- Redondea números a centena ou ao millar máis próximo. 

- Identifica situacións nas que sexan necesarios os números ordinais. 

- Le e escribe números ordinais ata o trixésimo. 

- Identifica a posición dun elemento nunha serie mediante os números ordinais. 

-Coñece significado da suma. 

-Interpreta e resolve sumas. 

- Calcula o resultado dunha suma cos elementos xa colocados (con cantidades de igual 

ou distinto numero de cifras). 

-Coloca en vertical e calcula o resultado dunha suma dada mediante a súa expresión 

horizontal. 

-Cambia a orde dos sumandos para facilitar o cálculo. 

- Agrupa os sumandos da forma máis conveniente para facilitar o cálculo. 

- Resolve problemas de suma e resta dunha ou duas operacións. 

- Coñece significado da resta. 

-Interpreta e resolve sumas e restas. 

- Calcula o resultado dunha dunha resta cos elementos xa colocados (con cantidades de 

igual ou distinto numero de cifras). 

-Coloca en vertical e calcula o resultado dunha resta dada mediante a súa expresión 

horizontal. 

-Efectúa a proba da resta. 

- Resolve problemas de suma e resta dunha ou dúas operación 



- Escribe expresións de sumandos iguais como multiplicacións, e viceversa. 

-Utiliza o vocabulario relativo a multiplicación para expresar oralmente multiplicacións 

escritas. 

- Escribe multiplicacións utilizando o seu signo e diferenciando os seus termos. 

-Conece e utiliza o signo X como o signo de multiplicar. 

-Identifica nunha multiplicación os factores e o produto. 

-Dados dous factores dunha soa cifra, calcula mentalmente o resultado. 

-Busca dous factores que multiplicados dean un resultado determinado. 

-Compara as táboas do 1 ao 10 entre si e establece relacións entre elas. 

- Identifica os números da táboa do cinco como aqueles que rematan en cero ou en cinco. 

- Identifica os números da taboa do dous como números pares. 

- Conece que o resultado de multiplicar calquera número por un e sempre ese mesmo 

numero. 

-Asocia números díxitos co seu dobre ou o seu triplo. 

- Calcula o dobre e o triplo de números dados mediante a multiplicación por dous e por 

tres. 

-Realiza produtos de dous e tres números dixitos de dúas formas distintas. 

- Comproba de forma operativa as propiedades conmutativa e asociativa da 

multiplicación. 

- Realiza multiplicacións nas que os factores son a unidade seguida de ceros e números 

dunha soa cifra, aplicando o algoritmo. 

- Atopa o factor descoñecido nunha multiplicación, coñecendo o resultado e que o outro 

factor e a unidade seguida de ceros. 

-Realiza multiplicacións dun factor de varias cifras por outro dunha cifra, aplicando o 

algoritmo sen levar. 

- Realiza multiplicacións dun factor de varias cifras por outro dunha cifra ou dúas, 

aplicando o algoritmo da multiplicación levando. 

- Recoñece situacións da vida cotia que poidan ser descritas coa axuda da multiplicación 

e resólveas. 

-Resolve problemas nos que interven a multiplicación soa ou con operacións combinadas 

- Reparte de forma manipulativa e gráfica varios obxectos. 

- Identifica situacións de repartición como divisións. 

-Realiza reparticions de cantidades pequenas mediante restas sucesivas de igual 

subtraendo. 

- Utiliza a terminoloxía da división para expresar matematicamente as reparticións 



realizadas. 

- Realiza divisións mediante restas sucesivas de igual subtraendo. 

-Realiza divisións exactas e inexactas por tanteo utilizando as táboas de multiplicar. 

- Realiza divisións de dividendos de dúas cifras e divisores dunha cifra. 

- Realiza divisións de dividendos de tres cifras e divisores dunha cifra aplicando o 

algoritmo. 

- Identifica os distintos termos dunha división, tanto exacta como inexacta, e reconece a 

relación existente entre eles. 

-Aplica a proba da división para comprobar que as divisións realizadas estan ben feitas. 

Tempo e diñeiro. 

- Expresa cantidades de diñeiro en euros e céntimos; tamén, con números decimais, so 

como notacion. 

- Transforma euros en céntimos, reduce cantidades de céntimos a euros. 

- Expresa en euros e céntimos, de forma reducida, o valor dun conxunto de moedas.. 

- Calcula o diñeiro que queda tras un gasto ou o que lle falta para poder facer un ha 

compra. 

- Resolve problemas cunha ou duas operacións de suma e/ou resta. 

-. Recoñece ou escribe as datas de días sinalados. 

- Coñece a equivalencia do dia con 24 horas e utiliza as equivalencias entre días e horas. 

.-Coñece a equivalencia entre horas e minutos. 

- Asocia as horas do día (de 0 a 24) coas horas de antes ou despois do medio dia (de 0 a 

12). 

- Relaciona as expresións e cuarto, e media ou menos cuarto co número de minutos 

transcorridos dunha hora ou co numero de minutos que faltan para o seu vencemento. 

- Interpreta e utiliza expresións do tipo e cinco, e dez... e vinte, menos vinte e cinco, 

menos vinte, menos cuarto, menos dez, etc. 

.-Le a hora dun reloxo analóxico ou dixital. 

- Le a hora diferenciando o formato de 12 horas e o formato de 24 

-Identifica situacións cotias nas que e necesario medir lonxitudes e mide lonxitudes con 

50 unidades corporais e arbitrarias. 

- Recoñece e utiliza o metro como unidade principal de medida de lonxitude. 

-Coñece e utiliza o decímetro, o centímetro e o milímetro como unidades de lonxitude. 

-Realiza estimacións de medida de obxectos do contorno próximo. 

- Utiliza as equivalencias e realiza transformacións dunhas unidades a outras. 

- Coñece o quilómetro e a sua aplicación na vida real. 



- Establece equivalencias entre o quilómetro e o metro. 

-Aplica as unidades de medida estudadas para a resolución de problemas da vida real. 

-Interpreta mensaxes que utilizan a terminoloxía relativa a medida da capacidade e do 

peso. 

- Compara a capacidade de varios recipientes por simple estimación ou utilizando 

unidades arbitrarias invariantes. 

- Realiza medidas directas, estimacións e comparacións da capacidade de distintos 

recipientes, en litros, con precisión razoable. 

- Expresa capacidades, indistintamente, en litros, medios litros e cuartos de litro. 

- Compara o peso de varios obxectos, por simple estimación ou utilizando a balanza. 

- Mide, estima e compara pesos de varios obxectos utilizando como unidade o quilo, con 

precisión razoable. 

- Expresa pesos, indistintamente, en quilos, medios quilos e cuartos de quilo. 

- Establece relacións de equivalencia entre os litros, medios litros e cuartos de litro, e 

entre os quilos, medios quilos e cuartos de quilo. 

- Recoñece situacións nas que resulta moi útil medir o peso (ou a capacidade). 

- Resolve problemas de capacidades ou de pesos cunha soa operación. 

-Recoñece os distintos tipos de linas entre os obxectos do contorno e utiliza a sua 

nomenclatura para describilos. 

- Nomea os distintos tipos de linas que se lle presentan. 

- Reconece pares de rectas secantes e paralelas. 

- Recoñece ángulos nunha figura xeométrica ou nun obxecto real. 

- Nomea os elementos dun ángulo. 

- Utiliza distintas técnicas para representar ángulos (debuxo, agullas de ruletas, etc.). 

- Recoñece rectas perpendiculares e ángulos rectos. 

- Traza ángulos rectos e rectas perpendiculares. 

- Distingue os ángulos agudos, rectos e obtusos. 

- Debuxa ángulos agudos, rectos e obtusos. 

- Diferencia formas poligonais e non poligonais. 

 -Identifica e nomea os lados, os vertices e os ángulos dun polígono. 

 -Constrúe polígonos cunhas características dadas. 

- Localiza polígonos nas formas que mostra o contorno. Nomea unha serie de obxectos 

que tenen a forma dun polígono determinado. 

- Nomea e clasifica as caras dos prismas e das pirámides, utilizando a terminoloxía 

relativa aos polígonos. 



 Nomea un polígono segundo o numero de lados. 

-Constrúe ou debuxa un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, etc. 

- Identifica triángulos equiláteros, isósceles e escalenos. 

- Diferencia triangulos rectángulos, acutángulos e obtusángulos. 

- Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos simultaneamente. 

-Separa, entre un conxunto de cuadriláteros, os que son paralelogramos. 

- Enuncia as características que ten que cumprir un cuadrilátero para ser paralelogramo. 

- Identifica e clasifica, nun conxunto de paralelogramos, os rectángulos, os rombos, etc. 

- Enuncia as propiedades características de cada un dos tipos de paralelogramos. 

-Recoñece os distintos tipos de triángulos e cuadriláteros nas formas dos obxectos do 

contorno. 

- Utiliza os conceptos relativos as distintas clases de triángulos e cuadriláteros para 

describir obxectos e situacións do ámbito real. 

- Constrúe triángulos e cuadriláteros de características dadas, utilizando diferentes 

técnicas (debuxo, varas de mecano, etc.) 

- Describe diferenzas entre dous obxectos reais. 

- Identifica trazos característicos na forma dos obxectos (caras, vértices, arestas, bases, 

superficie...). 

- Asocia os obxectos do contorno con formas xeométricas coñecidas. 

-Nomea o corpo xeométrico que se lle mostra. 

- Clasifica unha colección de corpos xeométricos. 

- Nomea, nun corpo xeométrico, o elemento que se lle sinala. 

 Describe un corpo xeométrico, baseandose nos seus elementos. 

- Se interpreta e realiza tabla de rexistro de datos. 

- Se interpreta e realiza gráficos de barras para tratar e plasmar a información. 

-Se uso os pictogramas como medio para o tratamento da información. 

 

LINGUA CASTELÁ 

 

-Le de forma fluida un texto. 

- Comprende o texto narrativo. 

- Recoñece e utiliza palabras sinónimas. 

- Comprende o concepto de comunicacion. 

- Usa correctamente os distintos tipos de punto. 

- Alonga oracións. 



-Recoñece o sentido global dunha narración oral. 

- Comunicase sen utilizar a linguaxe verbal. 

-Recoñece e utiliza palabras antónimas. 

- Comprende o concepto de lingua e coñece as distintas linguas que se falan en Espana. 

- Xoga coa linguaxe. 

-Domina o emprego dos signos de interrogación e de exclamación. 

-Recoñece e utiliza palabras polisémicas. 

-Comprende o concepto de oración. 

- Aprende e aplica a regra ortográfica que regula a escritura do son K 

-E quen de reconstruir unha mensaxe escrita. 

-Recoñece familias de palabras. 

- Comprende os conceptos de son e letra. 

-Coñece e aplica a regra de escritura do son Z. 

-Describe aanimales. 

-Identifica as silabas dunha palabra e coñece as clases de palabras segundo o seu 

numero de sílabas. 

-Conece e aplica a regra de escritura do son G suave. 

- Comprende o contido dunha noticia. 

- Recoñece e utiliza palabras derivadas. 

- Coñece as diferentes clases de sílabas. 

-Coñece e aplica a regra ortográfica de escritura do son “J”. 

-Utiliza recursos poéticos de carácter lúdico. 

-Identifica palabras compostas. 

-Comprende o concepto de substantivo e diferencia as clases de substantivos. 

-Coñece e aplica a regra de escritura do son R forte. 

- Cambia a orde das palabras dunha oración. 

- Forma e utiliza diminutivos. 

- Comprende o concepto de número dos substantivos. 

- Escribe con corrección a coma en enunciados. 

- Sente interese por ler textos poéticos. 

-Aumentou a sua creatividade linguística. 

-Distingue tipos de textos. 

-Recoñece e utiliza aumentativos. 

- Distingue a forma e a función do artigo. 

- Ordena oracións para formar un parágrafo. 



- Da instrucións claras de forma oral. 

-Consulta un indice para localizar unha información determinada 

-Localiza palabras no dicionario buscando pola segunda letra e as letras sucesivas. 

-Comprende os conceptos de determinante e artigo. 

-Coñece e aplica correctamente a regra das palabras rematadas en “Y”. 

-Aprende e aplica a regra ortografica que regula a escritura da coma nas enumeracións. 

- Escribe instrucións. 

- Recita poemas co ritmo adecuado. 

- Identifica palabras colectivas. 

- Comprende o concepto de demostrativo. 

- Escribe correctamente palabras con br e bl. 

- Recoñece palabras onomatopeicas. 

- Analiza o concepto de adxectivo. 

- Aplica a regra ortográfica que establece a escritura de m antes de p e de b. 

- Escribe correctamente sobre unha paisaxe. 

- Coñece a dimensión lúdica da linguaxe. 

- Recoñece e utiliza palabras parónimas. 

- Coñece e utiliza os pronomes persoais. 

-Aplica de forma correcta a regra que regula a escritura de palabras con z final e palabras 

con d final. 

-Comprende as mensaxes dun caligrama. 

- Comprende e utiliza palabras homófonas. 

- Comprende os conceptos de verbo e conxugación. 

- Aprende e aplica a regra ortografica sobre a correcta escritura de palabras terminadas 

en -illo, -illa. 

- Mostra capacidade para describir un obxecto. 

-Identifica nos dicionarios os distintos significados que pode ter unha palabra. 

 
LINGUA GALEGA 

 

-Le de forma fluida un texto. 

- Comprende o texto narrativo. 

- Recoñece e utiliza palabras sinónimas. 

- Comprende o concepto de comunicación. 

- Usa correctamente os distintos tipos de punto. 

- Alonga oracións. 



-Recoñece o sentido global dunha narracion oral. 

- Comunicase sen utilizar a linguaxe verbal. 

-Recoñece e utiliza palabras antónimas. 

-Amosa interés por aumentar o vocabulario. 

-Domina o emprego dos signos de interrogación e de exclamación. 

-Recoñece e utiliza palabras polisémicas. 

-Comprende o concepto de oracion. 

- Aprende e aplica a regras ortográficas propias do galego. 

-E quen de reconstruir unha mensaxe escrita. 

-Recoñece familias de palabras. 

- Comprende os conceptos de son e letra. 

-Describe animales. 

-Identifica as silabas dunha palabra e coñece as clases de palabras segundo o seu 

numero de silabas. 

-Coñece e aplica a regra de escritura do son G suave. 

- Comprende o contido dunha noticia. 

- Recoñece e utiliza palabras derivadas. 

- Coñece as diferentes clases de sílabas. 

-Utiliza recursos poéticos de carácter lúdico. 

-Identifica palabras compostas. 

-Comprende o concepto de substantivo e diferencia as clases de substantivos. 

-Coñece e aplica a regra de escritura do son R forte. 

- Cambia a orde das palabras dunha oración. 

- Forma e utiliza diminutivos. 

- Comprende o concepto de número dos substantivos. 

- Escribe con corrección a coma en enunciados. 

- Sente interese por ler textos poéticos. 

-Aumentou a sua creatividade linguistica. 

-Distingue tipos de textos. 

-Recoñece e utiliza aumentativos. 

- Distingue a forma e a funcion do artigo. 

- Ordena oracións para formar un parágrafo. 

- Da instrucións claras de forma oral. 

-Consulta un indice para localizar unha información determinada 

-Localiza palabras no dicionario buscando pola segunda letra e as letras sucesivas. 



-Comprende os conceptos de determinante e artigo. 

-Aprende e aplica a regra ortografica que regula a escritura da coma nas enumeracions. 

- Escribe instrucions. 

- Recita poemas co ritmo adecuado. 

- Identifica palabras colectivas. 

- Comprende o concepto de demostrativo. 

- Escribe correctamente palabras con br e bl. 

- Recoñece palabras onomatopeicas. 

- Analiza o concepto de adxectivo. 

- Aplica a regra ortografica que establece a escritura de m antes de p e de b. 

- Escribe correctamente sobre unha paisaxe. 

- Coñece a dimension ludica da linguaxe. 

- Recoñece e utiliza palabras paronimas. 

- Coñece e utiliza os pronomes persoais. 

-Comprende as mensaxes dun caligrama. 

- Comprende e utiliza palabras homofonas. 

- Comprende os conceptos de verbo e conxugacion. 

- Mostra capacidade para describir un obxecto. 

-Identifica nos dicionarios os distintos significados que pode ter unha palabra. 

 

CIENCIAS NATURAIS 

- Asegurarse de que enumeran as caracteristicas dos seres humanos. 

- Observar se recoñecen as partes do corpo humano e os cambios que se producen nas 

distintas etapas da vida. 

- Comprobar que identifican e localizan os principais osos e musculos do esqueleto 

humano. 

- Pescurar se recoñecen os elementos do aparello locomotor. 

- Constatar que saben clasificar os músculos do corpo humano de acordo coas categorias 

estudadas. 

- Valorar se reconecen a forma dalguns osos e musculos do corpo humano, e se saben 

debuxalos. 

-Ver se recoñecen as propiedades dalguns alimentos e substancias nutritivas. 

--Observar se saben indicar os alimentos que debemos tomar cada dia a partir da analise 

da piramide dos alimentos. 

- Comprobar que saben especificar a orixe dalguns alimentos de consumo habitual. 



- Pescudar se reconocen os habitos necesarios para prever enfermedades. 

- Asegurarse de que valoran os aspectos positivos da actividade fisica para a saude. 

- Comprobar que saben identificar os alimentos cuxo consumo excesivo pode ser nocivo 

para a saude. 

- Comprobar se recoñecen as tres funcions dos seres vivos en diferentes grupos de 

animais. 

- Constatar que distinguen as caracteristicas propias dos grupos de animais 

invertebrados. 

- Avaliar se relacionan as adaptacions corporais dos animais co medio no que viven. 

- Comprobar que reconecen as caracteristicas propias das plantas. 

- Pescudar se saben estabelecer as funcions das distintas partes da planta. 

- Ver se saben clasificar as plantas segundo o tamaño do talo. 

- Confirmar que indican as funcions que realiza cada parte da planta. 

- Constatar que explican correctamente como se produce a nutricion das plantas. 

- Observar se clasifican exemplos de animais no seu grupo correspondente. 

- Verificar que saben reconecer a utilidade que tenen os animais para o ser humano. 

- Se recoñece os animais e plantas propios de Galicia. 

- Comprobar que reconecen as propiedades dos materiais e se os diferencian entre 

materiais naturais e artificiais. 

- Ver se identifican os principais usos dos materiais mais conecidos. 

- Constatar que coñecen as aplicacions das rochas segundo as suas caracteristicas. 

- Avaliar se valoran a importancia de reciclar os materiais para poder reducir os residuos 

contaminantes. 

- Asegurarse de que son capaces de reconecer fontes de enerxia diferenciandoas de 

materias primas. 

- Constatar que poden identificar nun encrucillado diversos tipos de fontes de enerxia. 

- Comprobar que sinalan a veracidade ou falsidade de afirmacions sobre fontes de 

enerxia. 

- Verificar que explican as vantaxes e inconvenientes do uso das enerxias renovables e 

non renovables. 

- Descubrir se relacionan diferentes tipos de central electrica co seu correspondente fonte 

de enerxia. 

- Ver se completan frases con consellos sobre o aforro enerxetico. 

- Valorar se explican como chega a electricidade as nosas casas 

- Comprobar que valoran a contribucion das maquinas simples e compostas ao benestar 



do ser humano. 

- Constatar que coñecen o funcionamento da panca, a roda e a roldana. 

- Ver se diferencian as maquinas simples das maquinas compostas. 

- Pescudar se son capaces de determinar as maquinas simples que componen unha 

bicicleta. 

- Verificar que identifican os electrodomesticos que podemos atopar na casa e detallar 

para que serven. 

- Avaliar se recoñecen as maquinas do contorno escolar e especifican o seu uso. 

- Observar se coñecen as ferramentas mais habituais e as relacionan co seu uso. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

- Comprobar se explican correctamente o movemento de translacion e o relacionan coas 

estacións do ano. 

Comprobar se explican correctamente o movemento de rotación e o relacionan co 

día e a noite. 

- Constatar que recoñecen as principais caracteristicas da Lua e os elementos que 

conforman o seu relevo. 

- Ver se identifican as diversas fases lunares. 

– Avaliar se saben analizar e describir unha fotografia dunha paisaxe a partir de: o relevo, 

a vexetacion, os cursos de auga, os edificios, os campos, as vias de comunicacion. 

– Observar se recoñecen os distintos tipos de mapa: fisico, do tempo, de comunicacions, 

politico. 

– Pescudar se saben interpretar un plano a partir dos seus elementos basicos: 

orientacion,toponimia, simbolos convencionais, lenda, escala. 

– Comprobar que identifican os puntos cardinais e a sua posicion en relacion a direccion 

do Sol. 

- Verificar que recoñecen as características principais da atmosfera. 

- Ver se valoran as caracteristicas da atmosfera que permiten a existencia de vida na 

Terra. 

- Ver se coñecen as caracteristicas do aire e comprobar se saben explicar algunhas 

experiencias que serven para comprobar as propiedades do aire. 

- Observar se recoñecen como se distribúen a auga doce e a auga salgada na superficie 

da Terra. 

- Comprobar que saben indicar como obtenen a auga os seres vivos se valoran a 

importancia deste recurso para a sua supervivencia. 



 Ver se identifica nas etapas do ciclo da auga e os cambios de estado que se producen ao 

longo do ciclo. 

- Confirmar que reconece nas características dos rio se os procesos que tenen lugar nos 

seus distintos tramos. 

- Valorar se son conscientes da contaminación que padece nos rio se dos posibles 

prexuizos que esta pode ocasionar nos seres vivos. 

– Verificar se recoñecen as formas de relevo das paisaxes de montana. 

– Constatar que identifican e localizan nun debuxo os elementos naturais e humanos da 

paisaxe de chaira. 

– Avaliar se saben explicar os impactos da actividade humana sobre a paisaxe mediante 

exemplos. 

– Averiguar se distinguen os elementos naturais dos elementos humanizados dunha 

paisaxe. 

– Verificar que comprenderon como e a vida nas aldeas de montana. 

– Observar se recoñecen as formas de relevo da paisaxe de costa. 

- Verificar se saben especificar as accions que os nenos poden facer na casa e na escola 

para facilitar a convivencia 

- Comprobar que explican as razóns sobre a necesidade de respectar as normas de 

convivencia. 

- Asegurarse de que identifican o significado de diversos sinais e que conecen as normas 

de convivencia que representan 

- Comprobar que coñecen quen forma a comunidade escolar e como funciona. 

- Observar se distinguen entre dereitos e deberes, e entre normas e lugares de 

conveniencia. 

- Asegurarse de que identifican alguns dos Dereitos da Infancia. 

- Verificar que recoñecen as funcions do Concello e o funcionamento das eleccions 

municipais. 

- Comprobar que recoñecen as tarefas que realizan os agricultores ao longo do ano para 

obter recursos do campo. 

- Constatar que estabelecen as diferenzas entre os distintos tipos de pesca. 

- Asegurarse de que poden identificar os principais tipos de gando 

- Ver se recoñecen imaxes correspondentes ao traballo artesanal e ao industrial. 

- Observar se explican as caracteristicas do traballo industrial e artesanal. 

- Verificar que citan exemplos de traballos ou oficios artesanais. 

- Descubrir se poden recoñecer os diversos tipos de industrias existentes en función 



do produto que elaboran. 

- Comprobar que diferencian as materias primas dos produtos elaborados. 

- Ver se recoñecen o que e a historia persoal e que tipo de fontes podemos utilizar para a 

reconstruir. 

- Comprobar que saben elaborar un eixe cronolóxico cos principais acontecementos da 

historia familiar. 

- Observar se identifican as principais medidas de tempo e saber interpretar as datas do 

calendario.por dunha rede de transportes tan competa. 

- Pescudar se saben explicar por que e importante protexer e conservar o noso patrimonio 

historico e describen alguns monumentos da nosa localidade. 

- Confirmar que reconecer algunhas das nosas festas e tradicions e as saben clasificar 

segundo sexan locais, historicas ou relixiosas. 

- Valorar se son conscientes dos cambios que se produciron na nosa sociedade ao longo 

do tempo, a partir dalguns exemplos practicos., das chairas e das costas. 

- Se identifica os cambios que se produciron na sociedade co paso do tempo. 

- Se valora a informacion que achegan sobre o pasado as fontes escritas e non escritas. 

- Se interpreta un eixe cronoloxico e utilizalo na representacion do tempo. 

- Se reconece os monumentos da nosa localidade e valorar a importancia de coidar e 

conservar o noso patrimonio historico. 

- Se mostra interese polas nosas festas e tradicions e polos refrans populares. 

- Se busca informacion e completar unha ficha sobre un monumento da localidade. 

 

PLÁSTICA 

- Relaciona fotografias con esquemas compositivos. 

- Identifica diferentes gamas de cores. 

-Relaciona proporcions e formatos. 

-Observa as texturas de duas esculturas. 

- Analiza correctamente o contido dunha historia en linguaxe de comic. 

- Identifica o modulo que corresponde a unha composicion. 

- Coñece o proceso de obtencion de elementos tridimensionais a partir do plano. 

- Esforzase por mellorar as suas destrezas plasticas. 

- Identifica as partes que componen un todo. 

-Debuxa paisaxes sobre diferentes fondos de cor. 

- Completa unha escena utilizando a cuadricula como referencia. 

·-Compon e distribue masas nun espazo bidimensional. 



- Observa a influencia da luz nas cores dos obxectos. 

- Descubre detalles na observacion de imaxes. 

·-Mostrase aberto a aprender e acepta as criticas positivas e negativas sobre os seus 

traballos e actitudes. 

-Comparte os seus materiais co resto de companeiros. 

-Discrimina as distintas texturas que constituen unha obra. 

- Observa con atencion as imaxes e sinala correctamente as semellanzas e as diferenzas 

entre as mesmas. 

-Utiliza diversos materiais e tecnicas para realizar as actividades do caderno 

-Construe formas tridimensionais a partir da lamina. 

-Realiza as actividades con autonomia e independencia. 

-Mostra interese polas actividades da aula. 

-Demostra solidariedade cos seus companeiros nas actividades colectivas. 

 

VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

- Se identifica e expresa os seus estados emocionais. 

- Se manifesta sentimentos positivos cara un mesmo e confía nas propias posibilidades. 

-Se consegue a aceptación dos compañeiros. 

- Se mantén unha actitude positiva ante os contratempos durante a realización das  

tarefas. 

-Se sabe esperar as gratificacións e tolera a frustración. 

 -Se delibera e decide de forma responsable sobre as propias accións. 

 Se experimenta e mostra satisfacción na realización das tarefas. 

 - Se comprende e expón oralmente a importancia de que todos os nenos e nenas  

reciban axuda. 

- Se se comuníca de modo tranquilo e agradable cando dialoga en clase. 

- Se mostra interese ao escoitar e dálle sentido ao que oe no traballo cooperativo. 

- Se escoita e entende desde o punto de vista do que fala no traballo cooperativo. 

- Se responde de forma reflexiva sobre o tema que se trata durante o traballo cooperativo. 

- Se interpreta as actitudes dos demais e elabora hipótese sobre as causas que as 

inducen e os sentimentos que as acompañan nas actividades cooperativas. 

- Se explica a forma en que outras persoas resolven algúns problemas durante a 

avaliación. 

- Se responde a reaccións inesperadas dos seus compañeiros con tranquilidade durante 

as tarefas interactivas na aula. 



- Se comprende e pon de manifesto a posibilidade de aprender das diferentes maneiras 

de actuar ao colaborar. 

- Se mantén relacións próximas e comprensivas cos compañeiros nas actividades 

grupais. 

- Se ofrece confianza e confía nos demais na interacción social da aula. 

- Se comprende e valora as relacións de compañeirismo e amizade na autoavaliación. 

- Se manifesta o seu goce coas experiencias compartidas cos compañeiros na aula e no 

colexio. 

- Se acepta as achegas das outras persoas para ampliar a realidade nos intercambios de 

ideas.Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara os demais. 

-Expresa publicamente a súa valoración da amizade. 

-Expresa o modo en que resolvería conflitos. 

-Entende que hai máis dunha forma de resolver os problemas. 

-Establece vínculos comunicativos sen agredir os seus interlocutores. 

-Regula o seu comportamento en diferentes situacións cotiás de acordo coas normas do 

colexio. 

-Razoa a valoración de situacións reais, expostas na internet, en relación cos dereitos do 

neno. 

-Desenvolve hábitos de convivencia e comportamento responsable. 

Valora outras culturas. 

-Participa na medida das súas posibilidades na conservación dos bens naturais. 

-Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto das normas de 

educación vial. 

-Expón publicamente as consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. 

 

6.CONCRECIÓN DOS ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE E GRAO MÍNIMO 
DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

 Os estándares de aprendizaxe, entendidos como as distintas destrezas dentro dun criterio 

de avaliación que axudarán a avaliar dunha maneira sistemática e concreta o proceso de 

ensinanza aprendizaxe. 

 O docente utilizará estes estándares de aprendizaxe para avaliar ao alumno dunha 

maneira obxectiva e  detallada. 

 A Orde ECD/686/2014, do 23 de abril, defíneos como o referente específico para 



avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o 

alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que 

se quere conseguir en cada materia. 

 

Un dos principais obxectivos da educación primaria é lograr unha formación sólida 

para afrontar con éxito a seguinte etapa na vida dos alumnos. Para iso, han de alcanzar 

uns coñecementos que lles garantan á súa vez a adquisición dunhas competencias que 

serán moi significativas para o desenvolvemento dos alumnos como persoas, estudantes, 

cidadáns e profesionais. As competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a vida 

das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da súa educación. 

A incorporación das competencias ás distintas materias favorecerá a integración das 

aprendizaxes poñendo en práctica os coñecementos dosestándares de aprendizaxe, 

entendidos como as distintas destrezas dentro dun criterio de avaliación que axudarán a 

avaliar dunha maneira sistemática e concreta o proceso de ensinanza aprendizaxe. 

!!br0ken!!os alumnos para poder aplicalos ás diferentes situacións ás que teñan que facer 

fronte ao longo da súa vida. 

 Non existe unha relación unívoca entre a ensinanza de determinadas áreas ou 

materias e o desenvolvemento de certas competencias. Cada unha das áreas contribúe ao 

desenvolvemento de diferentes competencias e, á súa vez, cada unha das competencias 

clave alcanzarase como consecuencia do traballo en varias áreas ou materias. 

 O traballo nas áreas e materias do currículo para contribuír ao desenvolvemento das 

competencias clave debe complementarse con diversas medidas organizativas e funcionais, 

imprescindibles para o seu desenvolvemento. Así, a organización e o funcionamento dos 

centros e das aulas, a participación do alumnado, as normas de réxime interno, o uso de 

determinadas metodoloxías e recursos didácticos, ou a concepción, organización e 

funcionamento da biblioteca escolar, entre outros aspectos, poden favorecer ou dificultar o 

desenvolvemento de competencias asociadas á comunicación, a análise do medio físico, a 

creación, a convivencia e a cidadanía, ou a alfabetización dixital. Igualmente, a acción 

titorial permanente pode contribuír de modo determinante á adquisición de competencias 

relacionadas coa regulación das aprendizaxes, o desenvolvemento emocional ou as 

habilidades sociais. Por último, a planificación das actividades complementarias e 

extraescolares pode reforzar o desenvolvemento do conxunto das competencias 



clave.CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN   

 

MATEMÁTICAS 

 
- Le, escribe e representa en ábacos números de ata cinco cifras. 

- Escribe números de ata cinco cifras a partir da sua descomposición segundo a súa orde 

de unidades e segundo o valor de posición. 

- Descompón números de ata cinco cifras segundo a sua orde de unidades e segundo o 

valor de posición das súas cifras. 

- Compara e ordena números de ata cinco cifras de maior a menor, e viceversa. 

-Conece significado da suma. 

-Interpreta e resolve sumas. 

- Calcula o resultado dunha suma cos elementos xa colocados (con cantidades de igual 

ou distinto numero de cifras). 

-Coloca en vertical e calcula o resultado dunha suma dada mediante a sua expresión 

horizontal. 

- Resolve problemas de suma e resta dunha ou duas operacions. 

- Conece significado da resta. 

-Interpreta e resolve sumas e restas. 

- Calcula o resultado dunha dunha resta cos elementos xa colocados (con cantidades de 

igual ou distinto numero de cifras). 

-Coloca en vertical e calcula o resultado dunha resta dada mediante a súa expresión 

horizontal. 

-Efectúa a proba da resta. 

- Resolve problemas de suma e resta dunha ou dúas operación 

- Escribe expresións de sumandos iguais como multiplicacións, e viceversa. 

-Utiliza o vocabulario relativo a multiplicación para expresar oralmente multiplicacións 

escritas. 

- Escribe multiplicacións utilizando o seu signo e diferenciando os seus termos. 

-Identifica nunha multiplicación os factores e o produto. 

-Asocia números dixitos co seu dobre ou o seu triplo. 

- Calcula o dobre e o triplo de números dados mediante a multiplicación por dous e por 

tres. 

-Realiza produtos de dous e tres números dixitos de dúas formas distintas. 



- Realiza multiplicacións nas que os factores son a unidade seguida de ceros e números 

dunha soa cifra, aplicando o algoritmo. 

-Realiza multiplicacións dun factor de varias cifras por outro dunha cifra, aplicando o 

algoritmo sen levar. 

- Realiza multiplicacions dun factor de varias cifras por outro dunha cifra ou duas, 

aplicando o algoritmo da multiplicación levando. 

-Resolve problemas nos que interven a multiplicacion soa ou con operacions combinadas 

- Reparte de forma manipulativa e grafica varios obxectos. 

- Identifica situacións de repartición como divisións. 

-Realiza divisions exactas e inexactas por tenteo utilizando as taboas de multiplicar. 

- Realiza divisions de dividendos de duas cifras e divisores dunha cifra. 

- Realiza divisions de dividendos de tres cifras e divisores dunha cifra aplicando o 

algoritmo. 

- Identifica os distintos termos dunha division, tanto exacta como inexacta, e reconece a 

relacion existente entre eles. 

- Expresa cantidades de dineiro en euros e centimos; tamen, con numeros decimais, so 

como notacion. 

- Transforma euros en centimos, reduce cantidades de centimos a euros. 

- Expresa en euros e centimos, de forma reducida, o valor dun conxunto de moedas.. 

- Calcula o dineiro que queda tras un gasto ou o que lle falta para poder facer un ha 

compra. 

- Resolve problemas cunha ou duas operacions de suma e/ou resta. 

-. Recoñece ou escribe as datas de dias sinalados. 

- Coñece a equivalencia do dia con 24 horas e utiliza as equivalencias entre dias e horas. 

.-Coñece a equivalencia entre horas e minutos. 

- Asocia as horas do dia (de 0 a 24) coas horas de antes ou despois do medio dia (de 0 a 

12). 

- Relaciona as expresions e cuarto, e media ou menos cuarto co numero de minutos 

transcorridos dunha hora ou co numero de minutos que faltan para o seu vencemento. 

- Interpreta e utiliza expresions do tipo e cinco, e dez... e vinte, menos vinte e cinco, 

menos vinte, menos cuarto, menos dez, etc. 

.-Le a hora dun reloxo analóxico ou dixital. 

- Le a hora diferenciando o formato de 12 horas e o formato de 24 

-Identifica situacions cotias nas que e necesario medir lonxitudes e mide lonxitudes con 

50 unidades corporais e arbitrarias. 



- Recoñece e utiliza o metro como unidade principal de medida de lonxitude. 

-Coñece e utiliza o decímetro, o centímetro e o milímetro como unidades de lonxitude. 

- Coñece o quilometro e a sua aplicacion na vida real. 

- Establece equivalencias entre o quilometro e o metro. 

-Aplica as unidades de medida estudadas para a resolucion de problemas da vida real. 

- Expresa capacidades, indistintamente, en litros, medios litros e cuartos de litro. 

- Compara o peso de varios obxectos, por simple estimacion ou utilizando a balanza. 

- Mide, estima e compara pesos de varios obxectos utilizando como unidade o quilo, con 

precision razoable. 

- Expresa pesos, indistintamente, en quilos, medios quilos e cuartos de quilo. 

- Recoñece situacions nas que resulta moi util medir o peso (ou a capacidade). 

- Resolve problemas de capacidades ou de pesos cunha soa operacion. 

-Recoñece os distintos tipos de linas entre os obxectos do contorno e utiliza a sua 

nomenclatura para describilos. 

- Nomea os distintos tipos de linas que se lle presentan. 

- Recoñece pares de rectas secantes e paralelas. 

- Recoñece ángulos nunha figura xeométrica ou nun obxecto real. 

- Nomea os elementos dun angulo. 

- Utiliza distintas técnicas para representar ángulos (debuxo, agullas de ruletas, etc.). 

- Recoñece rectas perpendiculares e ángulos rectos. 

- Traza ángulos rectos e rectas perpendiculares. 

- Distingue os ángulos agudos, rectos e obtusos. 

- Debuxa ángulos agudos, rectos e obtusos. 

- Diferencia formas poligonais e non poligonais. 

 -Identifica e nomea os lados, os vertices e os ángulos dun polígono. 

 -Construe poligonos cunhas caracteristicas dadas. 

- Localiza polígonos nas formas que mostra o contorno. Nomea unha serie de obxectos 

que tenen a forma dun poligono determinado. 

- Nomea e clasifica as caras dos prismas e das pirámides, utilizando a terminoloxía 

relativa aos polígonos. 

- Nomea un polígono segundo o numero de lados. 

-Constrúe ou debuxa un triangulo, un cuadrilátero, un pentágono, etc. 

- Identifica triángulos equiláteros, isósceles e escalenos. 

- Diferencia triángulos rectángulos, acutángulos e obtusángulos. 

- Clasifica triangulos atendendo aos seus lados e aos seus angulos simultaneamente. 



-Separa, entre un conxunto de cuadrilateros, os que son paralelogramos. 

-Recoñece os distintos tipos de triangulos e cuadrilateros nas formas dos obxectos do 

contorno. 

- Utiliza os conceptos relativos as distintas clases de triángulos e cuadriláteros para 

describir obxectos e situacións do ámbito real. 

- Construe triángulos e cuadriláteros de características dadas, utilizando diferentes 

tecnicas (debuxo, varas de mecano, etc.). 

- Describe diferenzas entre dous obxectos reais. 

- Identifica trazos caracteristicos na forma dos obxectos (caras, vertices, arestas, bases, 

superficie...). 

-Nomea o corpo xeometrico que se lle mostra. 

- Nomea, nun corpo xeometrico, o elemento que se lle sinala 

- Se interpreta e realiza tabla de rexistro de datos. 

- Se interpreta e realiza graficos de barras para tratar e plasmar a información. 

 

LINGUA CASTELÁ 

 

-Le de forma fluida un texto. 

- Comprende un texto narrativo. 

- Recoñece e utiliza palabras sinónimas e antónimas. 

- Usa correctamente os distintos tipos de punto. 

-Exprésase oralmente e por escrito a través de oracións e pequenos  textos. 

- Comprende o concepto de lingua e conece as distintas linguas que se falan en Espana. 

- Xoga coa linguaxe. 

-Domina o emprego dos signos de interrogacion e de exclamacion. 

-Comprende o concepto de oracion. 

- Aprende e aplica a regras de ortográfica do curso. 

-E quen de reconstruir unha mensaxe escrita. 

-Recoñece familias de palabras. 

- Comprende os conceptos de son e letra. 

-Identifica as silabas dunha palabra e conece as clases de palabras segundo o seu 

numero de silabas. 

- Recoñece e utiliza palabras derivadas. 

- Coñece as diferentes clases de silabas. 

-Identifica palabras compostas. 



- Forma e utiliza diminutivos e aumentativos. 

- Comprende o concepto de numero e xénero 

- Escribe con corrección a coma en enunciados. 

-Consulta un indice para localizar unha informacion determinada 

-Localiza palabras no dicionario . 

- Identifica palabras colectivas. 

- Reconece palabras onomatopeicas. 

- Recoñece  o adxectivo, substantivo, pronome persoais, verbo e determinantes 

- Escribe pequenas descricións  sobre unha paisaxe, persoas , animais e obxectos 

-Comprende as mensaxes dun caligrama. 

 

LINGUA  GALEGA 

 

-Le de forma fluida un texto. 

- Comprende un texto narrativo. 

- Reconece e utiliza palabras sinonimas e antónimas. 

- Usa correctamente os distintos tipos de punto. 

-Exprésase oralmente e por escrito a través de oracións e pequenos  textos. 

- Comprende o concepto de lingua e conece as distintas linguas que se falan en Espana. 

- Xoga coa linguaxe. 

-Domina o emprego dos signos de interrogacion e de exclamacion. 

-Comprende o concepto de oracion. 

- Aprende e aplica a regras de ortografica do curso. 

-E quen de reconstruir unha mensaxe escrita. 

-Reconece familias de palabras. 

- Comprende os conceptos de son e letra. 

-Identifica as silabas dunha palabra e conece as clases de palabras segundo o seu 

numero de silabas. 

- Reconece e utiliza palabras derivadas. 

- Coñece as diferentes clases de silabas. 

-Identifica palabras compostas. 

- Forma e utiliza diminutivos e aumentativos.- Comprende o concepto de numero e 

xénero 

- Escribe con correccion a coma en enunciados. 

-Consulta un indice para localizar unha informacion determinada 



-Localiza palabras no dicionario . 

- Identifica palabras colectivas. 

- Reconece palabras onomatopeicas. 

- Recoñece  o adxectivo, substantivo, pronome persoais, verbo e determinantes 

- Escribe pequenas descricións  sobre unha paisaxe, persoas , animais e obxectos 

-Comprende as mensaxes dun caligrama. 

 

CIENCIAS NATURAIS 

- Asegurarse de que enumeran as caracteristicas dos seres humanos. 

- Observar se reconecen as partes do corpo humano e os cambios que se producen nas 

distintas etapas da vida. 

-Observar se saben indicar os alimentos que debemos tomar cada dia a partir da analise 

da pirámide dos alimentos. 

- Comprobar que saben especificar a orixe dalgúns alimentos de consumo habitual. 

- Pescudar se reconocen os hábitos necesarios para prever enfermedades. 

- Asegurarse de que valoran os aspectos positivos da actividade física para a saude. 

- Comprobar que saben identificar os alimentos cuxo consumo excesivo pode ser nocivo 

para a saude. 

- Comprobar se recoñecen as tres funcións dos seres vivos en diferentes grupos de 

animais. 

- Avaliar se relacionan as adaptacións corporais dos animais co medio no que viven. 

- Comprobar que recoñecen as características propias das plantas. 

- Pescudar se saben estabelecer as funcións das distintas partes da planta. 

- Ver se saben clasificar as plantas segundo o tamaño do talo. 

- Confirmar que indican as funcións que realiza cada parte da planta. 

- Constatar que explican correctamente como se produce a nutrición das plantas. 

- Se recoñece os animais e plantas propios de Galicia. 

- Comprobar que recoñecen as propiedades dos materiais e se os diferencian entre 

materiais naturais e artificiais. 

- Ver se identifican os principais usos dos materiais mais coñecidos. 

- Avaliar se valoran a importancia de reciclar os materiais para poder reducir os residuos 

contaminantes. 

- Asegurarse de que son capaces de recoñecer fontes de enerxía diferenciandoas de 

materias primas. 

- Verificar que explican as vantaxes e inconvenientes do uso das enerxias renovables e 



non renovables. 

- Descubrir se relacionan diferentes tipos de central electrica co seu correspondente fonte 

de enerxía. 

- Ver se completan frases con consellos sobre o aforro enerxetico. 

- Comprobar que valoran a contribución das maquinas simples e compostas ao benestar 

do ser humano. 

- Constatar que coñecen o funcionamento da panca, a roda e a roldana. 

- Ver se diferencian as maquinas simples das máquinas compostas. 

- Avaliar se recoñecen as maquinas do contorno escolar e especifican o seu uso. 

- Observar se coñecen as ferramentas mais habituais e as relacionan co seu uso. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

- Comprobar se explican correctamente o movemento de translación e o relacionan coas 

estacións do ano. 

Comprobar se explican correctamente o movemento de rotación e o relacionan co 

día e a noite. 

- Ver se identifican as diversas fases lunares. 

– Avaliar se saben analizar e describir unha fotografía dunha paisaxe a partir de: o relevo, 

a vexetación, os cursos de auga, os edificios, os campos, as vias de comunicacion. 

– Comprobar que identifican os puntos cardinais e a sua posición en relacion a dirección 

do Sol. 

- Verificar que recoñecen as caracteristicas principais da atmosfera. 

- Ver se coñecen as caracteristicas do aire e comprobar se saben explicar algunhas 

experiencias que serven para comprobar as propiedades do aire. 

- Observar se recoñecen como se distribúen a auga doce e a auga salgada na superficie 

da Terra. 

- Comprobar que saben indicar como obteñen a auga os seres vivos se valoran a 

importancia deste recurso para a sua supervivencia. 

- Ver se identifica nas etapas do ciclo da auga e os cambios de estado que se producen 

ao longo do ciclo. 

- Confirmar que recoñece nas características dos rio se os procesos que teñen lugar nos 

seus distintos tramos. 

- Valorar se son conscientes da contaminación que padece nos rio se dos posibles 

prexuizos que esta pode ocasionar nos seres vivos. 

– Verificar se recoñecen as formas de relevo das paisaxes de montana. 



– Constatar que identifican e localizan nun debuxo os elementos naturais e humanos da 

paisaxe de chaira. 

– Avaliar se saben explicar os impactos da actividade humana sobre a paisaxe mediante 

exemplos. 

– Averiguar se distinguen os elementos naturais dos elementos humanizados dunha 

paisaxe. 

– Verificar que comprenderon como e a vida nas aldeas de montana. 

– Observar se recoñecen as formas de relevo da paisaxe de costa. 

- Comprobar que explican as razons sobre a necesidade de respectar as normas de 

convivencia. 

- Comprobar que coñecen quen forma a comunidade escolar e como funciona. 

- Observar se distinguen entre dereitos e deberes, e entre normas e lugares de 

conveniencia. 

- Comprobar que recoñecen as tarefas que realizan os agricultores ao longo do ano para 

obter recursos do campo. 

- Constatar que establecen as diferenzas entre os distintos tipos de pesca. 

- Asegurarse de que poden identificar os principais tipos de gando 

- Ver se recoñecen imaxes correspondentes ao traballo artesanal e ao industrial. 

- Verificar que citan exemplos de traballos ou oficios artesanais. 

- Comprobar que diferencian as materias primas dos produtos elaborados. 

- Ver se recoñecen o que e a historia persoal e que tipo de fontes podemos utilizar para a 

reconstruir. 

- Comprobar que saben elaborar un eixe cronolóxico cos principais acontecementos da 

historia familiar. 

- Observar se identifican as principais medidas de tempo e saber interpretar as datas do 

calendario.por dunha rede de transportes tan competa. 

- Confirmar que reconecer algunhas das nosas festas e tradicións e as saben clasificar 

segundo sexan locais, historicas ou relixiosas. 

- Valorar se son conscientes dos cambios que se produciron na nosa sociedade ao longo 

do tempo, a partir dalgúns exemplos prácticos., das chairas e das costas. 

- Se valora a informacion que achegan sobre o pasado as fontes escritas e non escritas. 

- Se interpreta un eixe cronolóxico e utilizalo na representación do tempo. 

- Se reconece os monumentos da nosa localidade e valorar a importancia de coidar e 

conservar o noso patrimonio historico. 

- Se mostra interese polas nosas festas e tradicions e polos refráns populares. 



 

PLÁSTICA 

 

- Identifica diferentes gamas de cores. 

-Relaciona proporcións e formatos. 

- Analiza correctamente o contido dunha historia en linguaxe de cómic. 

- Esforzase por mellorar as súas destrezas plásticas. 

- Identifica as partes que componen un todo. 

-Debuxa paisaxes sobre diferentes fondos de cor. 

- Completa unha escena. 

·-Compón e distribúe masas nun espazo bidimensional. 

- Descubre detalles na observación de imaxes. 

·-Mostrase aberto a aprender e acepta as criticas positivas e negativas sobre os seus 

traballos e actitudes. 

-Comparte os seus materiais co resto de compañeiros. 

-Discrimina as distintas texturas que constitúen unha obra. 

- Observa con atención as imaxes e sinala correctamente as semellanzas e as diferenzas 

entre as mesmas. 

-Utiliza diversos materiais e técnicas para realizar as actividades . 

-Realiza as actividades con autonomía e independencia. 

-Mostra interese polas actividades da aula. 

-Demostra solidariedade cos seus companeiros nas actividades colectivas. 

 

VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

 

- Se identifica e expresa os seus estados emocionais. 

- Se manifesta sentimentos positivos cara un mesmo e confía nas propias posibilidades. 

-Se consegue a aceptación dos compañeiros. 

- Se mantén unha actitude positiva ante os contratempos durante a realización das  

tarefas. 

-Se sabe esperar as gratificacións e tolera a frustración. 

 -Se delibera e decide de forma responsable sobre as propias accións. 

 Se experimenta e mostra satisfacción na realización das tarefas. 

 - Se comprende e expón oralmente a importancia de que todos os nenos e nenas  

reciban axuda. 



- Se se comuníca de modo tranquilo e agradable cando dialoga en clase. 

- Se comprende e pon de manifesto a posibilidade de aprender das diferentes maneiras 

de actuar ao colaborar. 

- Se mantén relacións próximas e comprensivas cos compañeiros nas actividades 

grupais. 

- Se manifesta o seu goce coas experiencias compartidas cos compañeiros na aula e no 

colexio. 

- Se acepta as achegas das outras persoas para ampliar a realidade nos intercambios de 

ideas.Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara os demais. 

-Entende que hai máis dunha forma de resolver os problemas. 

-Establece vínculos comunicativos sen agredir os seus interlocutores. 

-Regula o seu comportamento en diferentes situacións cotiás de acordo coas normas do 

colexio. 

-Razoa a valoración de situacións reais, expostas na internet, en relación cos dereitos do 

neno. 

-Valora outras culturas. 

-Participa na medida das súas posibilidades na conservación dos bens naturais. 

 

7.ACTIVIDADES 

As actividades realizadas durante o curso serán as propostas nos libros de texto e as 

plantexadas polo/a profesor/a. Todas elas estarán adecuadas ao nivel dos alumnos e 

alumnas así como aos contidos traballados na aula. Ademais realizaranse actividades de 

ampliación e reforzo para aqueles alumnos que o precisen así como adaptadas as 

necesidades individuais. 

Traballaremos tamén outras actividades tendo en conta os intereses do alumnado, as 

propostas polos diferentes equipos do centro ou a actualidade / necesidades puntuais que 

vaian xurdindo. 

8.TEMPORALIZACIÓN 

 
 Matemáticas  

1  avaliación Os números de ata cinco cifras Ata o 6 de Outubro 

 A suma Ata o 17 de Outubro 

 A resta Ata o 7 de Novembro 



 A multiplicación Ata o 21 de 

Novembro 

 Práctica de la multiplicación Ata o 12 de 

decembro 

2 avaliación A división Ata o 23 de xaneiro 

 Práctica da división Ata o 9 de Febreiro 

 Tempo e diñeiro Ata o 24 de Febreiro 

 Medida de lonxitude Ata o 29 de Marzo 

 Medidas de capacidade e peso Ata o 27 de marzo 

3 avaliación Rectas e ángulos Ata o 20 de Abril 

 Figuras planas Ata o 4 de Maio 

 Triángulos e cuadriláteros Ata o 15 de Maio 

 Obxetos e corpos xeométricos Ata o 29 de Maio 

 Organización da información Ata o 12 de Xuño 

 
 lengua  

1  avaliación La letra y la sílaba. Abecedario. El punto y 

la mayúscula. Hablar y escribir. Primeros 

textos. 

Ata o 6 de Outubro 

 La palabra. Palabras sinónimas. La sílaba 

tónica y el guión. Los primeros textos II 

Ata o 17 de Outubro 

 La oración. Palabras antónimas. Signos de 

interrogación y exclamación. Hacer una 

exposición. La fábula. 

Ata o 7 de Novembro 

 Clases de oraciones. Palabras polisémicas. 

La coma y la m antes de P y B. El diálogo. 

Los cuentos tradicionales. 

Ata o 21 de 

Novembro 

 El nombre. Nombres de parejas. La Cy Q y 

la C y Z. La biografía y partes de un relato. 

Ata o 12 de 

decembro 

2 avaliación El género y el número. Palabras derivadas I. 

Palabras terminadas en D  y Z. Contar una 

noticia. Partes de un relato II. 

Ata o 23 de xaneiro 

 El adjetivo. Palabras derivadas II. Los 

sufijos. Palabras con ll y con Y. Las 

instrucciones. Partes de un relato III 

Ata o 9 de Febreiro 

 Determinante y los artículos. Palabras 

derivadas III. Los prefijos. La R. Hacer un 

resumen. Poesía para jugar. 

Ata o 24 de Febreiro 

 El determinante II. Los demostrativos. 

Diminutivos. La G y la J. Describir 

personas. Descripciones literarias. 

Ata o 13 de Marzo 

 El determinante III. Los posesivos. Los Ata o 27 de marzo 



numerales. Aumentativos. La diéresis. 

Describir un animal. El comic. 

3 avaliacíon El pronombre. Familia de palabras. Palabras 

con BL y BR y con H. Dramatizar un 

cuento. El teatro. 

Ata o 19 de Abril 

 El verbo. Palabras compuestas. Verbos 

terminados en -bir. Verbos con h: hacer, 

haber y hablar. Opinar y el mito. 

Ata o 4 de Maio 

 Pasado, presente  y futuro. Campo 

semántico. Verbos terminados en -ger, -gir. 

La publicidad en los medios de 

comunicació. El poema. 

Ata o 15 de Maio 

 Sujeto y predicado. Frases hechas. Verbos 

acabados en -aba y -abas. La lengua literaria 

y textos cotidianos. 

Ata o 29 de Maio 

 La comunicación. Las onomatopeyas. Los 

dos puntos. El lenguaje y los medios de 

comunicación. Recitar poemas. 

Ata o 12 de Xuño 

 
 Lingua galega  

1  avaliación As letras e as palabras. O punto e a 

maiúscula. O alfabeto. Os saúdos e as 

presentacións. Os textos literarios. 

Ata o 6 de Outubro 

 As sílabas tónicas e átonas. Os sinónimos. 

O guión e a coma. As instrucións. A 

descrición de lugares. 

Ata o 17 de Outubro 

 A oración. As palabras con mp e  mb. O 

signo de interrogación. Os antónimos. A 

organización de datos. A descrición de 

animais. 

Ata o 7 de Novembro 

 O nome común e propio. As palabras con C 

e Q. O signo de admiración. As palabras 

polisémicas. A entrevista. A descrición de 

persoas. 

 

Ata o 21 de 

Novembro 

 O xénero e o número. As palabras con c e z. 

Os dous puntos. As palabras comodín. A 

creación dunha postal de nadal. A 

descrición de cousas. 

Ata o 12 de 

decembro 

2 avaliación O adxectivo. As palabras con b. As frases 

feitas. A creación de oracións. A fábula. 

Ata o 23 de xaneiro 

 Os determinantes, artigos e as súas 

contraccións. Palabras con nh, palabras 

derivadas. Os sufixos. A creación dun 

diálogo. Personaxes dun conto. 

Ata o 9 de Febreiro 



 Os determinantes e os demostrativos. 

Palabras con v. Palabras derivadas, os 

prefixos. Organización dun plan. Espazo e 

tempo no conto. 

Ata o 24 de Febreiro 

 Os determinantes posesivos. Palabras con r 

e rr. Palabras derivadas, sufixos. A creación 

de anuncios. Introducción e no no conto. 

Ata o 13 de Marzo 

 Os determinantes numerais. Palabras con g. 

A diérese. As palabras derivadas, prefixos e 

sufixos. A redacción dunha noticia. O 

desenlace dun conto. 

Ata o 29 de marzo 

3 avaliación Os pronomes persoais. As palabras con bII. 

Os sufixos diminutivos. Os pareados. A 

poesía. 

Ata o 20 de Abril 

 O verbo. As palabras con h. Os sufixos 

aumentativos. Os poemas. Os xogos con 

versos. 

Ata o 4 de Maio 

 O verbo, pasado, presente e futuro. Verbos 

acabados en -aba. Palabras compostas. A 

creación de poemas. Versos encadeados. 

Ata o 15 de Maio 

 Suxeito e predicado. Palabras con x. 

Familia de palabras. A interpretación e o 

teatro. 

Ata o 29 de Maio 

 A lingua, as palabras con ll e con i. Campo 

semántico. Busca de información e 

anotacións. 

Ata o 12 de Xuño 

 

 Ciencias da natureza  

1  avaliación Os seres vivos, os animais. Do 10 de setembro ao 

10 de Outubro 

 Aproveitamos os animais Ata o 14 de 

Novembro 

 As plantas Ata o 19 de 

Decembro 

2 avaliación Somos seres vivos Do 9 de Xaneiro ata 

o 30 de Xaneiro 

 Saúde dieta e hixiene Ata o 24 de Febreiro 

 Outros coidados da nosa saúde Ata o 27 de Marzo 

3 avaliación A materia Do 7 De Abril ata o 

28 de Abril 

 A enerxía Ata o 22 de Maio 

 As máquinas Ata o 19 de Xuño 

 

 

 Ciencias sociais  



1  avaliación A familia, os amigos e o colexio Do 10 de setembro ao 

10 de Outubro 

 O lugar onde vivo Ata o 14 de 

Novembro 

 Oriéntome no espazo Ata o 19 de 

Decembro 

2 avaliación A terra e o sistema solar Do 9 de Xaneiro ata 

o 30 de Xaneiro 

 A atmosfera e a hidrosfera Ata o 24 de Febreiro 

 As paisaxes Ata o 27 de Marzo 

3 avaliación Os traballos no campo e no mar Do 7 De Abril ata o 

28 de Abril 

 A artesanía a industria e os servizos Ata o 22 de Maio 

 Un paseo por outros tempos Ata o 19 de Xuño 

 
 Plástica  

1  avaliación Clasificación de tonalidades apreciando os 

detalles en elementos naturais 

Ata o 6 de Outubro 

 Experimentación das proporcións da figura 

humana en diferentes posicións. 

Ata o 17 de Outubro 

 Elaboración de imaxes usando as manchas 

cromáticas 

Ata o 7 de Novembro 

 Concepción de bocetos que se axusten o 

proceso de creación individual á intención 

prevista 

Ata o 21 de 

Novembro 

 Observación pautada das imaxes Ata o 12 de 

decembro 

 2 avaliación Experimentación das posibilidades de 

representación con líneas oblicuas, rectas, 

en zig-zag, finas e grosas. 

Ata o 23 de xaneiro 

 Búsqueda de información sobre o arte 

prehistórico. 

Ata o 9 de Febreiro 

 Curiosidade por coñecer as posibilidades 

plasticas de diferentes materiais. 

Ata o 24 de Febreiro 

 Búsqueda das posibilidades da cor en 

contrastes, variacións e combinacións. 

Ata o 13 de Marzo 

 Elaboración do traballo individual, 

explorando as posibilidades de materiais e 

instrumentos. 

Ata o 29de marzo 

3 avaliacíon 

 

Acercamento ás obras que constitúen o 

patrimonio cultural. 

Ata o 20 de Abril 

 Selección e uso apropiado de materiais Ata o 4 de Maio 



según as súas posibilidades plásticas e a 

finalidade para a que se previron. 

 Uso responsables de instrumentos, materiais 

e espazos. 

Ata o 15 de Maio 

 Construción de móviles. Ata o 29 de Maio 

 Construción de troqueles. Ata o 12 de Xuño 

 

 Valores cívicos e socias  

 Autoconcepto- tolerancia- frustración- 

responsabilidade 

1º trimestre 

º Dereitos e deberes das persoas- sentimentos 

e pensamentos – diálogo e empatía- 

respecto polo medio ambiente 

2º trimestre 

 Normas de convivencia- respecto- valores 

sociais- educación vial 

3º trimestre 

 

9. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

A avaliación esta recollida no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece 

o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 A avaliación e continua, global, formativa e integradora e tense en conta o progreso 

do alumno no conxunto de todas as areas do currículo. 

 Ao ser unha avaliación continua, permítenos incorporar reforzo ou ampliación para 

aqueles alumnos que o necesiten en calquera momento do ciclo. 

 Os resultados da avaliación dos alumnos expresase nos termos seguintes: 

insuficiente (IN), suficiente (SU), ben (BE), notable (NT), e sobresaliente (SB). O insuficiente 

e unha cualificación negativa, e as demais todas positivas. 

 Na area de educación artística, a cualificación será decidida tendo en conta o 

progreso do alumno no conxunto da area (Musica e Plástica). 

 Ao comezo de cada ciclo realizase unha avaliación inicial que inclúe tamén a análise 

dos informes persoais do ciclo anterior, e serve como referencia para elaborar a 

programación de aula. 

 Ao longo do curso realizaremos tres sesións de avaliacións que se recolleran en acta 



e en elas figuraran as medidas de reforzo (RE) ou adaptación curricular significativa (ACS) 

que sexan necesarias. 

 Os documentos oficiais de avaliación son pois : as actas, o expediente académico, 

o historial académico, o informe persoal por traslado e o informe de avaliación final de ciclo, 

que recolle o grao de desenvolvemento das competencias básicas, expresadas en Baixo, 

Aceptable, Bo e Excelente. 

  Ao remate de cada unha das sesións de avaliación, as nais/pais ou persoas titoras 

legais dos alumnos, recibiran información dos seus resultados e das medidas de reforzo 

e/ou recuperación que se adoptaron en caso de ser necesario tomalas.  

 

 Cada profesor emprega os instrumentos de avaliación que considere oportunos  

para a recollida da información: listas de control, probas obxectivas, controis temáticos, 

rexistros anecdóticos, observación directa, entrevistas cos pais, entrevistas cos alumnos... 

10.METODOLOXÍA 

Pretendemos traballar respectando unha serie de principios metodolóxicos comúns para 

todo o alumnado do nivel. Estes principios comúns son os seguintes: 

• Partir do nivel de desenvolvemento do alumno e os coñcementos previos. 

• Tomar como punto de partida os intereses dos alumnos. 

• Dotar ás actividades de ensinanza – aprendizaxe dun caráter lúdico, facendo 

gratificante estimulante a aprendizaxe do alumno. 

• Favorecer a aprendizaxe autónoma, dotando aos alumnos dos mecanismos 

necesarios que lles permitan levar a cabo un aprendizaxe significativo por si mesmos. 

• Modificar os esquemas de coñecemento previo que o alumno posúe acortando a 

distancia entre o nivel de desenvolvemento real e o potencial. 

• Globalizar as ensinanzas e os contidos de aprendizaxe, co fin de favorecer a súa  

adquisición e garantir a súa funcionalidade. 

• Empregar na medida do posible, as situacións de xogo como estimuladoras. 



• Plantexamento de actividades e procedementos diversificados adaptados ós 

diferentes niveis e intereses dos alumnos. 

• Garantir a participación dos pais para posibilitar unha continuidade no traballo así 

como dos distintos profesionais que interveñen na atención educativa. 

• De xeito xeral, podemos establecer que se desenvolverá unha metodoloxía 

integradora na que participe toda a Comunidade Educativa, mediante unha labor 

preventiva, e detectaranse posibles lagoas, aplicando todos os recursos dos que 

dispomos no centro. 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS LIBROS DE TEXTO 

Dentro dos recursos atopámonos con recursos tanto materiais, como recursos humanos. 

- Recursos Materiais: 

Para seleccionar, organizar e empregar os recursos materiais, teranse en conta os 

seguintes criterios: seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, polivalencia, hixiene, 

Partindo disto, no centro dispomos dos seguintes materiais: 

• Material Impreso: Material dirixido ao alumnado: libros de texto (os libros de texto 

do ciclo estájn recollidos na PXA do centro), contos, láminas, material de lecto – 

escritura... 

• Material dirixido ao profesorado: guías didácticas e guías curriculares, material para 

a busca de información. 

• Material Manipulativo: existe unha gran variedade de material de carácter 

manipulativo, entre os que podemos destacar os seguintes:  material de plástica 

(pinceis, témperas, ceras de cores, papel seda, punzóns...), ábacos, xogos de 

medidas e moedas, figuras xeométricas, reloxo didáctico, láminas etc. 

•  Materiais audiovisuais:televisión, vídeo, DVD etc. 

•  Materiais auditivos: lector de CD, micrófonos… 

•  Materiais visuais: taboleiros, diversos tipos de pizarras , murais... 



• NNTT: Ordenadores de sobremesa, pantalla dixital interactiva, diferentes CDROM 

          con actividades para o alumnado. 

 Estes materiais poden ser empregados na sala de informática, biblioteca, sala usos 

múltiples, etc 

- Recursos Humanos: 

1. Propios do Centro: Director, Claustro ,Consello Escolar, CCP e Departamento de 

2. Orientación. 

3. Mestres ( titores, especialistas de área, e especialistas como P.T., A.L.) 

4. Persoal laboral: persoal de cociña 

5. Alumnado. 

6. Externos ao Centro: 

7. Equipos de Orientación Específicos. 

8. CEFORE 

12.CRITERIOS  DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

 Para levar a cabo a cualificación teremos como referente unha serie de instrumentos 

de avaliación cuxa valoración nos aportará a nota final dos alumnos. Dita cualificación 

aplicarase do seguinte xeito: 

Os nosos criterios de cualificación establécense en base o seguinte cuadro: 
 

 

Elementos avaliables Puntuación Máxima 

 

 

       - Probas orais e escritas 

 

 

50% 

 

 



 

- Participación 

- Actitude 

- Esforzo 

- Interés 

- Aprendizaxe cooperativo 

 

 

20% 

- Traballo diario de clase individual, parellas, 

pequeño grupo e gran grupo. 

- Exposición de traballos realizados 

 

30% 

 

 

Para a PROMOCIÓN termos en conta os criterios tomados nas tres avaliacións , tendo en 

conta a avaliación contínua. 

 

 

 

 

 

 

13.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 

  A avaliación inicial realizarase nas áreas instrumentais e durante a primeira semana de 

curso. Coa finalidade de establecer un punto de partida para traballar os contidos de cada 

área. Aportando información do nivel acadado por cada alumno nas distintas materias do 

curso anterior. 

Para realizar dita avaliación empregaranse diferentes probas escritas e orais e tendo en 

conta as competencias clave. 

14.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E ACIS  
PRÁCTICA DOCENTE 

 



Os indicadores de logro son unha serie de preguntas que servirán para reflexionar sobra a 

nosa actuación docente. Esta reflexión realizarase sobre os seguintes aspectos. 

• Tipos de actividades que propoñemos. 

• Novas tecnoloxías: cales, cando e para qué. 

• Formación continua de profesorado. 

• Escola e mellora continua. 

• Programacions: flexibilidade. 

• Formas de traballo: participación do alumnado. 

• Avaliación. 

• Diversidade e o seu tratamento 

•  Análisis de resultados metodolóxicos. 

• Motivación. 

• Desarrollo de autonomía. 

• Acordos sobre participación. 

• Relacións entre as programacións e as actividades cotiás. 

• Actividades de aula; teoría e práctica. 

• Programacións e secuenciación de contidos por seminarios. 

• Metodoloxía e actividades de aula. 

• Análise da resultados e do proceso de avaliación. 

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

• Autoavaliación do alumnado e concepto de avaliación. 

 

 
Para avaliar cada un destes indicadores elaboraremos unha serie de frases tipo ou 

cuestións para saber se os indicadores se cumplen ou non. 

Concreción dos indicadores: 

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

gran grupo. 

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

doutros libros,   procedimentais, por competencias, diversos etc. 

 

 

15.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO 
/REFORZO/RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 



En principio o alumnado repetidor realizará as mesmas actividades que o resto, porque a 

fin de repetir un curso é que sigan o ritmo da clase. Tendo sempre en conta que se prestará 

especial atención a cada neno ou nena repetidor por se tiveran dificultades. En caso de 

darse  éstas recibirían apoio por parte da titor/a, de persistir éstas pedirase a valoración 

do D.O, valorando se plantexar actividades maís sinxelas, apoio dentro ou fóra da aula 

pola especialista en P.T. ou incluso a realización dunha adaptación curricular. 

 

16. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES 

 
A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, 

entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos eles á vez ca unha 

atención personalizada en función das necesidades de cada un. 

Prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos 

e alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de 

reforzo para lograr o éxito escolar. Os mecanismos de reforzo que deberán poñerse en 

práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe poderán ser tanto organi-

zativos como curriculares. 

Do establecemento do nivel de competencia curricular do grupo clase (evidenciado 

a partir da avaliación inicial), que tomaría como referencia os mínimos exixibles asociados 

ao curso-nivel anterior, derívanse: 

− Medidas xerais de grupo (metodolóxicas, curriculares e organizativas). 

− Actividades de reforzo e afondamento ou enriquecemento curricular. 

− Plans individuais para o alumnado con dificultades. 

− Adaptacións curriculares non significativas de grupo ou individuais (metodolóxicas, 

organizativas, nos procedementos e instrumentos de avaliación, na priorización de 

contidos). 

− Adaptacións curriculares significativas individuais para alumnado con necesidades 

educativas especiais ou con outras necesidades específicas de apoio educativo que 

as precisen. 

− Adaptacións curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas capa-

cidades. 

En calquera caso, as medidas de atención á diversidade poden e deben contar co aseso-

ramento dos servizos de orientación do centro. 



A adecuada resposta educativa a todos os alumnos concíbese a partir do principio de 

inclusión, entendendo que unicamente dese modo se garante o desenvolvemento de todos, 

se favorece a equidade e se contribúe a unha maior cohesión social. 

A avaliación é continua, global, formativa e integradora e tense en conta o progreso do 

alumno no conxunto de todas as áreas do currículo. 

 Ao ser unha avaliación continua, permítenos incorporar reforzo ou ampliación para 

aqueles alumnos que o necesiten en calquera momento. 

 Os resultados da avaliación dos alumnos expresase nos termos seguintes: 

insuficiente (IN), suficiente (SU), ben (BE), notable (NT), e sobresaliente (SB). O insuficiente 

e unha cualificación negativa, e as demais todas positivas. 

 Na área de educación artística, a cualificación será decidida tendo en conta o 

progreso do alumno no conxunto da area (Musica e Plástica). 

 

17. PLAN E ACTIVIDADES DE REFORZO / RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO 
QUE REPITE 

Aqueles alumnos/as , que ainda repetindo, presenten dificultades de aprendizaxe serán 

valorados polo departamento de orientación, establecéndose as medidas axeitadas que 

serán algunhas das seguintes: 

• Materias específicos de reforzo, baixo a supervisión do titor/a 

• Apoios con mestre/a  dentro ou fora da aula 

•  Sesións de traballo individuais ou en pequeno grupo dentro ou fora 

• De ser necesario, segundo os criterios establecidos, elaboración e posta en práctica 

de ACI. 

 

18.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Empregaremos distintas estratexias para atender á  diversidade do alumnado, adaptando 

tamén a metodoloxía en función das características dos alumnos e alumnas. 



 Intentamos prever distintas situacións de aprendizaxe para poder acadar os 

obxectivos previstos, reformulando tarefas  e  estratexias sempre que sexa necesario para 

lograr a  súa comprensión, proporcionando  aclaracións, explicacións complementarias, 

demostracións e exemplos que nos permitan chegar ó máximo grao posible de axuste entre 

as características dos alumnos e das alumnas e a natureza das actividades de aprendizaxe. 

 A organización dos contidos a través dos proxectos e unidades didácticas 

permítenos  que os nenos e as nenas progresen ó seu propio ritmo realizando tarefas con 

distintos niveis de dificultade e axustadas as súas  ideas previas. 

 Aínda que os obxectivos de aprendizaxe son os mesmos para todos/as, as axudas 

para conseguilos son diferentes e diferenciadas. 

Contemplaremos, pois, axudas a partir de: 

− Niveis diferentes nas tarefas a realizar sobre un mesmo tema despois de  que o 

mestre-a faga unha introdución común, para uns poderán ser tarefas novas, para 

outros de consolidación e mesmo de ampliación. 

− Métodos diferentes ós empregados para o gran grupo, que  aplicamos a     pequenos 

grupos ou individualmente na aprendizaxe dalgún tema. 

− Uso de materiais distintos na presentación do traballo para que tódolos      alumnos-

as poidan implicarse segundo as súas posibilidades e o dominio que  teñan das 

distintas formas de expresión. 

− Distintas formas de agrupamento que facilitan as interaccións entre      compañeiros. 

 Procuraremos coñecer  e analizar a forma de actuar dos alumnos/as  para      adecuar 

a  acción educativa ás súas necesidades coa  finalidade de que    consoliden significativa e 

funcionalmente as súas aprendizaxes. 

 En determinados casos  faránse adaptacións individualizadas do currículo e 

solicitarase a atención de profesionais especializados cando sexa preciso. 

Nos casos de alumnos e alumnas  que teñan adaptacións curriculares individualizadas 

farase o seu seguimento e avaliación. 



Tamén, contémplanse adaptacións de acceso ao currículo nalgúns casos do alumnado 

deste curso. 

 Considerando que a atención do alumnado na aula ordinaria contribúe ó proceso de 

integración, normalización e aceptación das diferenzas individuais, esta farase sempre que 

sexa posible na súa aula aproveitando  os  principios metodolóxicos que rexen o Centro: 

aprendizaxe significativa, construtiva, comunicativa, motivadora e globalizada; disfrutando, 

deste xeito, das interaccións que na aula se xeran, favorecendo así a aprendizaxe da non 

discriminación, da relación entre iguais, do disfrute do seu contorno natural, contactando e 

xerando relacións de amistade, compañeirismo, etc..., que lle proporcionen estratexias 

útiles na súa formación integral.  

 Nas  modalidades de apoio, a profesora de Pedagoxía Terapéutica axudará e 

colaborará cos titores/as na aula ordinaria e atenderá indistintamente a calquera alumno 

que teña ou non N.E.E.. facilitando así tipos  de organización  diferentes na aula. 

Ademáis aproveitarase o profesorado con dispoñibilidade horario para facer apoios dentro 

da aula cando sexa preciso. 

 A aula de apoio será utilizada, tanto pola profesora de apoio como pola especialista 

en audición e linguaxe, para levar a cabo actividades moi concretas con aqueles nenos e 

nenas  que presentan necesidades educativas especiais. 

Medidas a adoptar : 

 Os fins educativos son os mesmos para tódolos alumnos-as calesqueira que sexan 

as súas características. Cando os resgos dos escolares o requiran adaptaremos os 

elementos do currículo ás súas peculiaridades. 

En cada nivel recóllese, no apartado de atención á diversidade, a actuación con estes 

alumnos e alumnas sempre partindo das  actuacións para o grupo e se estas non son 

suficientes levaranse a cabo : 

 Adaptacións non significativas 

 Adaptacións significativas. 

 En canto os materiais a tónica xeral, é utilizar os mesmos con tódolos nenos e nenas 



xa que en moitos casos faise necesario facer adaptacións para todo o grupo, para un grupo 

ou en menos casos para un só neno ou nena. 

 Con este uso de materiais adaptados pretendemos: 

•  Ampliar e axudar en temas importantes. 

•  Consolidar contidos onde se presenten dificultades. 

• Enriquecer os coñecementos daqueles temas en aspectos sobre os que os que os 

alumnos e as alumnas amosen curiosidade e interese. 

19.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 diferentes áreas van enfocadas á adquisición 

significativa de coñecementos asegurando a funcionalidade da aprendizaxe ao longo de 

todo o proceso, é dicir, todas as actividades van enfocadas á adquisición dos elementos 

transversais, para o que teremos en conta: 

-Unha consolidación firme das destrezas básicas do comportamento: o que lles permitirá 

acceder a unha ampla gama de posibilidades creativas, expresivas e de enriquecemento 

persoal 

-Unha comprensión e asimilación de contidos cada vez máis amplos e perfeccionados, que 

atendan ás súas necesidades, intereses e motivacións e aséntense sobre os seus 

coñecementos previos. 

-Unha progresiva especialización nas diferentes áreas, captando as relacións establecidas 

entre elas, para lograr perspectivas globalizadores e dotar de unidade interna ás 

aprendizaxes escolares. 

 

Á hora de desenvolver as actividades globalizadoras tamén se teñen en conta outra serie 

de aspectos como a etapa evolutiva na que se atopa o noso alumnado o que implica: 

-Relacionar as actividades escolares coa vida cotiá do alumnado, e coas súas experiencias 

obtidas en todos os ámbitos, para tomar conciencia da progresiva complexidade destes. 

-Facilitar a construción de aprendizaxes, enlazando os novos contidos escolares cos 

integrados previamente. 

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



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

-Profundizar a reflexión sobre as causas e efectos de feitos e acontecementos sociais e as 

relacións entre os elementos intervenientes. 

-Atender á diversidade dos alumnos, tanto para compensar carencias instrumentais como 

para motivarlles a pensar, razoar e reflexionar. 

-Estimular, na medida do posible, a xeneralización e construción de conceptos máis 

complexos, como preparación a etapas educativas posteriores. 

 

ACTIVIDADES TIPO EN RELACIÓN AOS DIFERENTES ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Educación viaria: 

-Creación de circuítos por parte do alumnado. 

-Coñecer os distintos sinais, formas, imaxes e o seu significado e aplicalo na súa vida diaria 

-Visitas de policías de tráfico ao centro para que conte as súas experiencias e expoñan 

contidos relacionados coa educación viaria. 

-Educar a través de xogos e actividades lúdicas: Unidade móbil do parque infantil de tráfico, 

saídas prácticas á rúa 

-Charlas co obxectivo de conseguir a sensibilización dos nenos sobre os problemas de 

tráfico e prevención de futuros accidentes. 

Educación para a saúde e a actividade física: 

-Taller de froitas, en busca dunha alimentación sa. Plan foita na escola 

-Realización de murais, debuxos e revistas. 

-Participación nos programas de saúde: importancia de hixiene bucodental. 

-Fomenta r a participación e formación do profesorado e das familias 

-Charlas por parte do equipo médico da zona, revisións e valoracións preventivas dirixidas 

cara ao noso alumnado. 

-Potenciar os temas relacionados coa educación para a saúde nas Escolas de pais/ nais. 

Reunións cos pais / nais de carácter formativo. 

-Implicación desde a área de educación física en aspectos de autonomía, valoración do 

corpo, prácticas de actividade física, posturas correctas, etc. 

-O centro proporciona actividades extraescolares lúdicas e deportivas para ocupar o tempo 

de lecer do noso alumnado. 

-Talleres de portas abertas, xornadas divulgativas sobre hábitos nocivos ou outros temas 

de interese. 

-Participación activa e conxunta da comunidade escolar en Programas de educación para 

a saúde na escola. ?Na escola Froita? 



 

EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL 

-Discusión de dilemas morais 

-Actividades grupales 

- Promover o traballo cooperativo que implique a asunción de valores e normas cívicos. 

-Debates a través de conflitos de valor, aceptando as normas que democraticamente se 

establezan, respectando os distintos tipos de vista e a quenda no diálogo. 

-Coloquios que promovan o respecto ao demais. 

-Prácticas que favorezan as habilidades sociais. 

-Creacións de contos, redaccións de valores, fichas. 

 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN 

-Utilización de programas, lousa dixital e contornas que faciliten a súa aprendizaxe nas 

diferentes áreas de contidos: matemáticas, linguas, músicas, naturais, sociais ,etc. 

- Familiarizarse cos distintos dispositivos informáticos cos que conta o centro. 

-Procura de aplicacións relacionadas co contido que se está estudando nese momento. 

-Realizar actividades de forma interactiva. 

-Espertar o interese por coñecer  cousas diversas e darlles pautas para acceder á 

información precisa potenciando o seu razoamento. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITO DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA. 

-Pedir ao alumno que busque un dato concreto nun texto. 

-Que o alumno lea un texto con parágrafos curtos e sexan capaces de expresalo oralmente 

ao resto de compañeiros coas súas propias palabras. 

-Extraer ideas principais de pequenas lecturas e contos. 

-Completar contos e historias. 

-Inventar contos e expoñelos oralmente e por escrito. 

 

 

EDUCACIÓN PARA A PAZ, XUSTIZA, IGUALDADE E LIBERDADE 

-Xogos cooperativos e participativos 

-Actividades de escoita e cooperación grupal. 

-Debates e coloquios. 

 

20.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR , AO PLAN TIC, 



PROXECTO LINGÜÍSTICO E AO PLAN DE CONVIVENCIA 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Coa finalidade de fomentar o habito da lectura, o centro elaborou un proxecto lector que 

asegura como mínimo media hora diaria de lectura no centro. Ao longo do curso, e por 

semanas, está fixado ese tempo, rotando nas cinco horas lectivas. Ademáis os titores que 

o soliciten, contará n cunha hora de reserva de biblioteca para os seus alumnos dentro do 

horario lectivo. Os alumnos, voluntariamente, tamén poden acudir no recreo a biblioteca 

para ler, buscar información, ver algún corto etc. 

 

Os obxectivos a conseguir son os seguintes: 

a) Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura. 

b) Potenciar a comprensión lectora desde todas as áreas do curriculo. 

c) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar. 

d) Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento de goce 

persoal. 

e) Fomentar no alumnado, a través da lectura, unha actitude reflexiva e crítica ante as 

manifestacións do contorno. 

d) Usar a biblioteca para a busca de información e aprendizaxe, e como fonte de pracer. 

 

O profesorado propoñerá aos alumnos textos en función dos seguintes criterios: 

- Grao de maduración do proceso lector. 

- Elección de temas atractivos e interesantes para os alumnos. 

- Aumento da dificultade dos textos ao longo do curso. 

- Textos variados en canto a contidos e de diferentes xéneros literarios. 

- Elección do tipo de letra axeitada aos distintos niveis 

- Ilustracións atractivas e motivadoras. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

As formas mais habituais de utilización das novas tecnoloxías son as que se detallan a 

continuación: 

1. Exposición do profesor apoiada nas novas tecnoloxías 

2. Iniciación á informática 

Preténdese transmitir os conecementos básicos necesarios para poder utilizar as 

tecnoloxias. 



Os contidos elementais que se deben desenvolver na aula son: 

- Utilización dos componentes básicos do contorno gráfico do ordenador. 

- Apertura e peche de aplicacións. 

- Creación dun documento novo. 

- Gravación e recuperación de documentos. 

- Acceso a información contida nun CD. 

- Acceso a páxinas web. 

- Impresión de documentos. 

- Edicion de documentos mediante procesadores de texto. 

3. Exercitación mediante programas educativos 

4. Aprendizaxe por investigación 

Trátase de fomentar a aprendizaxe activa e o máis autónoma posible por parte do 

alumnado, e que pode ter continuidade na casa do alumnado. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

Tendo en conta o reflectido no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilinguismo no 

ensino non universitario de Galicia: 

Na etapa de Educación Primaria (Artigo 6o): 

1. Garantirase a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel nas 

duas linguas oficiais de Galicia. 

2. As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia. 

3. Impartirase en galego a materia de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais ademáis de 

Lingua galega. 

4. Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de 

centros, decidirá a lingua en que se impartirá o resto de materias de cada curso, 

garantindo que as materias en galego e en castelán se distribúen na mesma 

porcentaxe de horas semanais, sen prexuizo do disposto no capítulo IV (sobre a 

impartición de materias en lenguas estranxeiras). Este proceso realizarase cada 

catro cursos escolares. 

En todas aquelas actividades previstas no proxecto lingúístico do centro, destinadas 

aos nenos e nenas deste nivel. (Consultar proxecto lingüístico do centro). 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

As accións de contribución serán todas aquelas establecidas no plan de convivencia 

(consultar plan de convivencia 2014/2015), procurando a colaboración e participación das 



familias, coa finalidade de formar nenos e nenas en aspectos que entendemos 

fundamentais para a adquisición progresiva de hábitos e comportamentos desexables e 

necesarios para a súa integración na sociedade: autonomía, coidado do 

medio,alimentación, coidado dos espazos,expresión de sentimentos… 

21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

As actividades complementarias e extraescolares que se fagan durante o curso serviran 

de complemento para a aprendizaxe de contidos tratados nas distintas áreas .. 

Todas as actividades realizadas fora do centro escolar, seran autorizadas polos titores 

legais dos alumnos que cubrirán ao principio do curso unha autorización para as saidas. 

Tamén se lles enviará, cando sexa necesario, información da actividade, itinerarios, 

prezos.... 

Das actividades que vaian chegando, o nivel debatirá sobre cales son as máis convintes e 

adaptadas para a idade dos alumnos do nivel. Terán que ser aprobadas polo nivel e cumprir 

cos requisitos que ali se determinen, que figuraran no Plan do Centro. 

Como ven sendo habitual, o nivel participara nas actividades programadas pola CCP, 

Equipo de actividades extraescolares e complementarias, Equipo de normalización 

linguística, Equipo de actividades deportivas ….que xa contemplan as distintas 

conmemoracións fixadas no calendario escolar. 

 

Os alumnos farán una excursión de final de nivel. 

Son complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado en 

horario lectivo e que forman parte da programación (visitas, traballos de 

campo,conmemoracións etc) 

 Son extraescolares as que figurando no PXA e aprobadas polo Consello Escolar se 

realizan fóra do horario escolar. A participación nestas últimas é voluntaria para 

alumnos/as e profesores/as. 

Algunhas desas actividades a realizar son: 

-Saídas a  ver obras de teatro, charlas , concertos etc ofrecidas polo concello ou diferentes 

organizacións . 

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



22.MECANISMO DE REVISIÓN , AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROPIAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
PROCESOS DE MELLORA. 

Ao final do curso valoraremos o grao de consecucion de todo o programado para o curso 
e incluiremolo na memoria. As modificacions que sexan pertinentes, engadiranse na 
seguinte programacion. 
 
Esta avaliacion será formativa e sumativa e quedara recollida neste caso, por un informe 
realizado por un observador experto (mestre). 
Neste apartado avaliaranse todas as variables que intervenen no proceso de ensino – 
aprendizaxe: obxectivos, contidos, metodoloxia, temporalizacion, espazos... 
 
1. - Como criterios a ter en conta na elaboracion do informe seran: 
 
- A practica educativa . 
 
- As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 
 
-Adaptouse as necesidades do alumnado. 
 
-Conquerironse os obxectivos establecidos. 
 
- O grao de consecucion das competencia . 
 
- Foi dabondo o tempo empregado na unidade. 
 
- A organizacion do espazo foi axeitada ao noso grupo de alumnos e de 
alumnas. 
 
-Os materiais utilizados foron suficientes, motivadores, atractivos.. 
 
- A coordinacion entre o profesorado. 
 
- Rexistro de avaliacion do proxecto educativo. 
 
2. - Como procedementos: 
 
- Realizacion dunha enquisa entre o alumnado sobre o grao de satisfaccion co 
programada materia. 
 
- Verificacion do grao de cumprimento da programacion. 
 
- Analise dos resultados das avaliacions. 
 
- Verificacion da idoneidade dos instrumentos e procedementos de avaliacion 
- Verificacion do grao de adecuacion dos obxectivos e contidos as caracteristicas do 
centro e o contorno. 
 
- Verificacion do grado de adecuacion da metodoloxia empregada e dos materiais e 
recursos didacticos. 
 



- Valoracion da idoneidade das actividades complementarias e extraescolares 
realizadas. 

3. - Como instrumento ou recurso para levar a cabo algun dos procedementos: 

 
- Respetouse a distribucion temporal dos contidos por avaliacions. 
 
-Aplicouse a metodoloxia didactica programada. 
 
- Tiveronse en conta os conecementos e aprendizaxes basicos 
necesarios para superar a materia. 
 
- Aplicaronse os procedementos de avaliacion programados e 
axustaronse aos criterios de cualificacion. 
 
-Aplicaronse medidas de atencion a diversidade aos alumnos que as 
requiriron. 
 
- Levaronse a cabo as actividades de recuperacion de materias 
pendentes de cursos anteriores. 
 
- Levaronse a efecto medidas de reforzo educativo dirixidas aos 
alumnos que presentaban dificultades de aprendizaxe. 
 
- Aplicaronse medidas para estimular o interese e o habito da lectura 
e a capacidade de expresarse correctamente. 
 
- Utilizaronse os materiais e recursos didacticos programados (no seu 
caso, libros de texto de referencia). 
 
- Realizaronse as actividades complementarias e extraescolares 
programadas. 

 


