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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
O C.E.P. Pedro Caselles Beltrán está ubicado no barrio de Mosteiro, na parroquia de Tomiño, onde están encravados a meirande parte dos servizos 
dos que dispón o concello. 

É unha zona rural que nos últimos anos está a absorber poboación que, procedente dos núcleos urbanos máis próximos, fixa aquí a súa residencia; 

o que repercute, non só nun aumento do alumnado, senón tamén nun progresivo cambio cultural, económico e social do mesmo. 

Na zona non existe unha actividade cultural significativa, o que fai que a escola se convirta nun referente importante das actividades das nenas e 

nenos; polo que se constitúe así nun punto de referencia fundamental no fomento da convivencia. 

O alumnado procede maioritariamente das localidades de Tomiño (Vilachán, Barro, O Seixo, Hospital, Forcadela e Estás) que constitúen núcleos de 

poboación máis pequenos e diferenciados en canto a actividades, modo de vida, relación co centro do concello, etc. Isto orixina unha poboación 

escolar diseminada, centrándose a convivencia dos nenos e nenas fóra da escola con aquelas/es do seu mesmo barrio ou parroquia. 

O CEP Pedro Caselles Beltrán conta con dúas unidades de 6º nivel cun total de 34 alumnos nas nosas aulas. 
 
Os titores repetimos na nosa labor iniciado o curso pasado co cal consideramos unha vantaxe considerable pois temos un coñecemento do noso 
alumnado. 
 

2,3,4.-  ÁREAS: OBXECTIVOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 
ÁREA: CIENCIAS DA NATUREZA 
 
Bloque: 1    Título: MATERIA E ENERXÍA 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 
h 

1. Concepto de enerxía. Diferentes 
formas de enerxía. A luz como 
fonte de enerxía. 
2. Electricidade: a corrente 
eléctrica. Circuítos eléctricos. 
Magnetismo: o magnetismo 
terrestre. O imán: o compás. 
3. Os cambios de estado. As 

A. Coñecer leis básicas que rexen 
fenómenos como a reflexión da 
luz, a transmisión da corrente 
eléctrica, os cambios de estado e 
as reaccións químicas: a 
combustión, a oxidación e a 
fermentación. 

A.1. Investiga a través da realización de 
experiencias sinxelas para achegarse ao 
coñecemento das leis básicas que rexen 
fenómenos como a reflexión da luz, a 
transmisión da corrente eléctrica e os 
cambios de estado. 
A.2. Investiga a través da realización de 
experiencias sinxelas para achegarse ao 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 



reaccións químicas: a combustión, 
a oxidación e a fermentación. 

coñecemento das leis básicas que rexen 
reaccións químicas: combustión, 
oxidación e fermentación. 

e 
h 

4. Fontes de enerxía e materias 
primas: a súa orixe. Enerxías 
renovables e non renovables. 
5. Fontes de enerxías renovables 
e non renovables. O 
desenvolvemento enerxético, 
sostible e equitativo. 
6. Utilidade dalgúns avances,  
produtos e materiais para a 
sociedade. 

B. Coñecer as características das 
fontes de enerxía e materias 
primas renovables e non 
renovables e relacionalas co 
desenvolvemento enerxético e 
sostible. 

B.1. Identifica e explica algunhas das 
principais características das diferentes 
formas de enerxía: mecánica, lumínica, 
sonora, eléctrica, térmica e química. 
B.2. Identifica e explica os beneficios e 
riscos relacionados coa utilización das 
enerxías renovables e non renovables: 
esgotamento, choiva ácida, 
radioactividade, expoñendo posibles 
actuacións para un desenvolvemento 
sostible. 

CMCCT 
CCL 
 
 
 
CMCCT 
CSC 
CCL 

e 
h 

7. Planificación e realización de 
experiencias diversas para estudar 
as propiedades de materiais de 
uso común e o seu 
comportamento diante da luz, o 
son, a calor, a humidade e a 
electricidade. 
8. Predición de cambios no 
movemento ou na forma dos 
corpos por efecto das forzas. 

C. Planificar e realizar experiencias 
sinxelas de investigacións para 
estudar o comportamento dos 
corpos diante das forzas, a luz, a 
electricidade, o magnetismo, a 
calor ou o son. 

C.1. Planifica e realiza sinxelas 
experiencias e predí cambios no 
movemento, na forma ou no estado dos 
corpos por efecto das forzas ou das 
achegas de enerxía, comunicando o 
proceso seguido e o resultado obtido. 
C.2. Observa de xeito sistemático, 
aprecia e explica os efectos da calor no 
aumento de temperatura e dilatación 
dalgúns materiais. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 
CCL 
 
 
 
CMCCT 
CCL 

e 
h 

9. Observación dalgúns 
fenómenos da natureza eléctrica e 
os seus efectos (luz e calor). 
10. Atracción e repulsión de 
cargas eléctricas. 
11. Separación de compoñentes 
dunha mestura mediante 
destilación, filtración, evaporación 
ou disolución. 
12. Reaccións químicas: a 
combustión, a oxidación e a 
fermentación. 
13. Normas de prevención de 
riscos. 

D. Realizar experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións sobre 
diferentes fenómenos físicos e 
químicos da materia. 

D.1. Identifica, experimenta e exemplifica 
argumentando algúns cambios de estado 
e a súa reversibilidade. 
D.2. Separa os compoñentes dunha 
mestura mediante destilación, filtración, 
evaporación ou disolución. 
D.3. Presenta conclusións de procesos 
de investigación, experiencias sinxelas 
ou proxectos sobre diferentes fenómenos 
físicos e químicos da materia, en 
diferentes soportes. 
D.4. Identifica e expón as principais 
características das reaccións químicas: 
combustión, oxidación e fermentación. 

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CCL 
CD 
 



D.5. Respecta as normas de uso, de 
seguridade e de mantemento dos 
instrumentos de observación e dos 
materiais de traballo. 

CMCCT 
CAA 
CMCCT 
CSC 

 
 
Bloque: 2   Título: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e  
h 

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

A. Coñecer osprincipios básicos 
que rexen as máquinas e os 
aparellos. 

A.1. identifica diferentes tipos de 
máquinas e clasifícaas segundo o 
número de pezas, o xeito de accionala 
e a acción que realizan. 
A.2. Observa, identifica e describe 
algúns dos compoñentes das 
máquinas. 
A.3 observa e identifica alguha das 
aplicacións das máquinas e dos 
aparellos e a súa utilidade para facilitar 
as actividades humanas. 

CMCCT 
CAA 
 
 
CMCCT 
CSC 
 
CMCCT 
CSC 

g 
h 
j 

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

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

B.1. Constrúe algunha estrutura sinxela 
que cumpra unha función ou condición 
para resolver un problema a partir de 
pezas moduladas (escaleira, ponte, 
tobogán, etc). 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

e 
h 

4. A electricidade no desnvolvemento 
das máquinas. 
5. Elementos dos circuítos eléctricos. 
6. Efectos da electricidade. 
7. Condutores e illantes. 
8. A relación entre electricidade e 
magnetismo. 

C. Realizar experiencias sinxelas 
para  coñecer as leis básicas que 
rexen a transmisión da corrente 
eléctrica. 

C.1. Identifica os elementos dun 
circuíto eléctrico, constrúe un e explica 
algúns efectos da electricidade. 
C.2. Observa e identifica as principais 
características dos imáns e relaciona 
electricidade e magnetismo. 

CMCCT 
CSIEE 
CCL 
 
CMCCT 

e 9. A ciencia: presente e futuro da D. Coñecer os principais avances C.3. Coñece e explica algúns dos CCL 



h sociedade. 
10. Beneficios e riscos das 
tecnoloxías e produtos. 
11. Importantes descubrimentos e 
inventos. 

da ciencia e da tecnoloxía. 
Identificar os beneficios e riscos. 

grandes descubrimentos e inventos. 
C.4. Coñece e explica algúns dos 
avances da ciencia  na vida cotiá, na 
medicina, na cultura , no lecer,  no cine 
e no deporte e nas tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

CMCCT 
CSC 
CMCCT 
CCL 
CSC 
CCEC 

 
 
Bloque: 3    Título: O SER HUMANO E  A  SAÚDE 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 
h 

1. O corpo humano e o seu 
funcionamento. 
2. Anatomía e fisioloxía. 
3. Células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas. 
4. Diferentes tipos de células. Os 
virus e as bacterias. 

A. Identificar e localizar os principais 
órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano e 
establecer algunhas relacións 
fundamentais entre elas e determinados 
hábitos de saúde. 

A.1. Identifica e localiza os 
principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do ser 
humano. 

CMCCT 

e 
h 

5. As funcións vitais no ser 
humano. 
6. Función de relación (órganos 
dos sentidos, sistema nervioso e 
aparello locomotor). 
7. Función de nutrición (aparellos 
respiratorio, dixestivo, circulatorio 
e excretor). 
8. Función de reproducción. 

B. Coñecer o funcionamento de células, 
tecidos, órganos, aparellos, sistemas: a 
súa localización, forma, estrutura, 
funcións, coidados, etc. 

B.1. Identifica e describe as 
características dos aparellos 
respiratorio, dixestivo, locomotor, 
circulatorio e excretor e explica as 
principais funcións. 

CMCCT 
CCL 

a 
b 
c 
d 
h 
k 
m 

9. Saúde e enfermidade. 
10. Principais enfermidades que 
afectan aos aparellos e sistemas 
do organismo humano. 
11. Hábitos saudables para previr 
enfermidades. 
12. Trastornos alimenticios. 
13. Efectos nocivos do consumo 
do alcohol e drogas. 
14. Tipos de dietas. 

C. Relacionar determinadas prácticas 
da vida co adecuado funcionamento do 
corpo, adoptando estilos de vida 
saudables e coñecendo as repercusións 
para a saúde. 

C.1. Recoñece etilos de vida 
saudables e os seus efectos. 
C.2. Coñece e xplica os principios 
das dietas equilibradas, 
identificando as prácticas saudables 
para previr e detectar os riscos para 
a saúde. 
C.3. Recoñece os efectos nocivos 
do consumo de alcohol e drogas. 
C.4. Observa, identifica e describe 

CMCCT 
 
 
 
CMCCT 
CCL 
CAA 
CSC 
 
CMCCT 



15. Análise de etiquetas de 
produtos. 
16. Avances da ciencia. 
17. Coñecemento de actuacións 
básicas de primeiros auxilios. 

algúns avances da ciencia que 
melloran a saúde. 
C.5. Coñece técnicas de primeiros 
auxilios, en situacións simuladas e 
reais). 

CAA 
CSC 
 
 
 
CSC 
CMCCT 

 
 
Bloque: 4   Título: OS SERES VIVOS 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e 
h 

1. Seres vivos, seres inertes. 
Diferenciación. 
2. Organización e estrutura dos 
seres vivos: células, tecidos: tipos; 
órganos; aparellos e sistemas: 
principais características e 
funcións. 

A. Coñecer a estrutura dos seres vivos: 
células, tecidos, tipos, órganos, 
aparellos e sistemas: identificando as 
principais características e funcións. 

A.1. Identifica e describe a estrutura 
dos seres vivos: células, tecidos, 
órganos, aparellos e sistemas 
nomando as principais 
características e funcións de cada 
un deles. 

CCL 
CMCCT 

e 
h 

3. Os seres vivos: características, 
clasificación e tipos. 
4. os animais vertebrados e 
invertebrados, características e 
clasificación. 
5. As plantas: estrutura e fisioloxía. 
A fotosíntese e a súa importancia 
para a vida na Terra. 

B. Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características e 
tipos. 

B.1. Identifica as caracterísitcas e 
clasifica os seres vivos: 
-Reino animal. 
-Reino das plantas. 
-Reino dos fungos. 
-Outros reinos. 
B.2. Utiliza guías na identificación 
científica de animais e palntas. 
B.3. Explica a importancia da 
fotosíntese para a vida na Terra. 

CMCCT 
 
 
 
 
 
CMCCT 
CCL 
CMCCT 
CCL 

a 
e 
h 
l 
i 
o 

6. As relacións entre os seres 
vivos. Cadeas alimentarias. 
Poboacións, comunidades e 
ecosistemas. características e 
compoñentes dun ecosistema. 
7. Ecosistemas: pradería, poza, 
lagoa, bosque, litoral e cidade e os 
seres vivos. A biosfera, diferentes 

C. investigar as características de 
ecosistemas do seu contorno mediante 
a recollida de datos, facendo hipóteses, 
empregando diversas fontes de 
información e presentando os 
resultados en diferentes sosportes, 
mostrando interese pola rigorosidade e 
hábitos de respecto e coidado cara aos 

C.1. Investiga e explica as relacións 
entre os seres vivos. Cadeas 
alimentarias. Poboacións, 
comunidades e ecosistemas. 
C.2. Recoñece e explica algúns 
ecosistemas: pradería, charca 
bosque, litoral e cidade e os seres 
vivos que neles habitan. 

CMCT 
CCL 
 
 
CMCT 
CCL 
 
 



hábitats dos seres vivos. 
8. Hábitos de respecto e coidado 
cara aos seres vivos. 
9. Uso de medios tecnolóxicos 
para o estudo dos seres vivos. 
10. Interese pola observación e 
polo estudo rigoroso de todos os 
seres vivos. 
11. Uso da lupa para a observación 
científica. 

seres vivos. C.3. Observa e identifica diferentes 
hábitats dos sers vivos facendo 
fincapé no coidado destes e nomea 
algunhas causas de extinción de 
especies. 
C.4. Usa a lupa e outros medios 
tecnolóxicos para a observación 
científica. 
C.5. Observa e rexistra algún 
proceso asociado á vida dos seres 
vivos, utilizando os instrumentos e 
os medios audiovisuais e 
tecnolóxicos apropiados, 
comunicando de xeito oral e escrito 
os resultados. 

CMCT 
CSC 
 
 
 
CMCCT 
 
 
CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 

 

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

g 
h 
i 
o 
b 

1. As Idades da historia: 
duración e datación dos feitos 
históricos significativos que as 
acoutan. 
2. As fontes históricas e a súa 
clasificación. Realización dun 
traballo expositivo 
seleccionando e clasificando 
distintas fontes (artísticas, 
literarias, gráficas, estatísticas, 
cartográficas, orais, etc) 

A. Explicar as características de 
cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da 
historia. 

A.1. Define o concepto de prehistoria, 
identifica a idea de idade da historia e data 
as idades da historia, asociadas aos feitos 
que marcan os inicios e finais nomeando 
algunhas fontes da historia representativas 
de cada unha delas. 

CSC 
CAA 
CCEC 
CCL 
CMCCT 

g 
h 
j 

3. O tempo histórico  e a súa 
medida. 
4. Técnicas para localizar no 

B. Utiliza as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade 
para ordenar temporalmente algúns 

B.1. Usa diferentes técnicas para localizar 
no tempo e no espazo feitos do pasado, 
percibindo a duración, a simultaneidade e 

CSC 
CMCCT 
CAA 



tempo e no espazo feitos do 
pasado: os mapas históricos e 
as liñas do tempo. Realización 
dunha liña do tempo que 
recolla os acontecementos 
históricos máis relevantes que 
marcan as idades da historia. 

feitos históricos e outros feits 
relevantes. 

as relacións entre os acontecementos. CCEC 

b 
d 
o 
h 

5. As transformacións 
económicas, políticas, sociais e 
culturais do século XIX. 
6. España na Idade 
Contemporánea I: o século 
XIX. 
7. As transformacións 
económicas, políticas, sociais e 
culturais do século XX. 
8. España na Idade 
contemporánea II. O século 
XX. Mulleres e homes 
relevantes na historia de 
España e Galicia. 
9. España na Unión Europea. 
10. O Mundo Actual. 
Realización de arquivos sobre 
temas de actualidade. 

C. Identificar, localizar no tempo  e 
nos espazo e comprender os 
procesos e acontecementos 
históricos, políticos, sociais e 
culturais máis relevantes da historia 
de España para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

C.1. Sitúa nunha liña do tempo as etapas 
históricas máis importantes das distintas 
idades da historia de España. 
C.2. Identifica e localiza no tempo e no 
espazo os feitos fundamentais da historia 
de España describindo as principais 
características de cada unha delas. 
C.3. Explica aspectos relacionados coa 
forma de vida e organización social de 
España das distintas épocas históricas 
estudadas. 
C.4. Describe en orde cronolóxica os 
principais movementos artísticos e 
culturais das distintas etapas da historia de 
España citando os seus representantes 
máis significativos. 
C.5. Explica os principais acontecementos 
que se produciron durante o s. XIX e XX e 
que determinan a nosa historia 
contemporánea. 
C.6. Describe as características da 
sociedade española actual, e valora o seu 
carácter democrático e plural, así como a 
pertenza á Unión Europea. 

CMCCT 
CSC 
CCEC 

d 
o 
h 

11. O noso patrimonio histórico 
e cultural. 
12. Patrimonio da Humanidade. 
Elaboración dunha guía sobre 
os sitios e lugares Patrimonio 
da Humanidade. 

D. Desenvolver a curiosidade por 
coñecer as formas da vida humana 
no pasado, valorando  a importancia 
que teñen os restos para o 
coñecemento e estudo da historia e 
como patrimonio cultural que hai que 
coidar e legar. 

D.1. Identifica, valora e respecta o 
patrimonio natural, histórico, cultural e 
artístico e asume as responsabilidades 
que supón a súa conservación e mellora. 

CSC 
CCEC 
CAA 



d 
o 
h 

13. Museos, sitios e 
monumentos históricos como 
espazos de aprendizaxe e 
gozo. 

E. Valorar a importancia dos 
museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos onde se 
ensina e aprende, amosando unha 
actitude de respecto á súa contorna 
e á súa cultura, apreciando a 
herdanza cultural. 

E.1. Respecta e asume o comportamento 
que debe cumprirse cando visita un museo 
ou un edificio antigo. 
E.2. Aprecia a herdanza cultural a escala 
local, nacional e europea como a riqueza 
compartida que hai que coñecer, preservar 
e coidar. 

CSC 
CCEC 
CAA 

 
 
Bloque: 2   Título: O MUNDO QUE NOS RODEA 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

h 
g 
e 
i 

1. Cartografía. Planos, mapas e 
planisferios. 
2. Tipos de mapas: físicos, políticos 
e temáticos. 
3. Escalas e signos convencionais 
dun mapa. 
4. Técnicas de orientación no 
espazo. Elaboración dun itinerario 
de viaxe con axuda de ferramentas 
dixitais. 

A. Describir correctamente planos e 
mapas, incluíndo os planisferios, 
interpretando a súa escala e signos 
convencionais. 

A.1. Identifica e clasifica os diferentes 
tipos de mapas, incluíndo os 
planisferios, define que é a escala nun 
mapa e emprega e interpreta os 
signos convencionais máis usuais que 
poden aparecer nel. 

CMCCT 
CAA 

e 
g 
h 

5. O clima. Elementos e factores 
climáticos. 

B. Identificar os elementos que 
inflúen no clima, explicando como 
actúan nel e adquirindo unha idea 
básica de clima e dos factores que o 
determinan. 

B.1. Define clima, nomea os seus 
elementos e identifica os factores que 
o determinan. 

CMCCT 
CCL 

e 
h 
o 

6. A paisaxe: elementos que o 
forman, tipos de paisaxes. 
7. Características das principais 
paisaxes de España e Europa. 

C. Explicar que é unha paisaxe, 
identificar os principais elementos 
que o compoñen e as características 
das principais paisaxes de España e 
Europa. 

C.1. Define paisaxe. Odentifca os 
seus elementos e explica as 
características das principais paisaxes 
de España e de Europa valorando a 
súa diversidade. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

e 
h 

8. A diversidade xeográfica das 
paisaxes de Europa: relevo, climas 
e hidrografía. 
9. Utilización e consulta en 
sistemas de información 

D. Identificar as principais unidades 
de relevo de Europa, os seus climas 
e a súa rede hidrográfica 
localizándoos nun mapa. 

D.1.Localiza nun mapa o relevo de 
Europa, as súas vertentes 
hidrográficas e o seu clima. 
D.2. Recoñece as principais 
características do relevo, os ríos e o 

CMCCT 
CAA 



xeográfica. clima de Europa. 

a 
b 
h 

10. A intervención humana no 
medio. Consumo responsable. Os 
problemas da contaminación. 
11. O desenvolvemento sostible. 
12. Elaboración dun plan de 
reciclaxe. 

E. Explicar a influencia do 
comportamento humano no medio 
natural, identificando o uso sostible 
dos recursos naturais propoñendo 
unha serie de medidas necesarias 
para o desenvolvemento sostible da 
humanidade, especificando os seus 
efectos positivos. 

E.1. Explica o uso sostible dos 
recursos naturais propoñendo e 
adoitando unha serie de medidas e 
actuacións que conducen á mellora 
das condicións ambientais do noso 
planeta. 

CSC 
CMCCT 
CAA 
CCL 

a 
b 
h 

13. O cambio climático: causas e 
consecuencias. 

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

F.1. Explicar as causas e 
consecuencias do cambio climático e 
as actuacións responsables para 
frealo. 

CSC 
CMCCT 
CAA 
CCL 

 
 
Bloque: 3    Título: VIVIR EN SOCIEDADE  
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a 
d 
h 

1. A Unión Europea. 
2. a organización económica, social, 
política e territorial da Unión Europea. 
- Aproximación a algunhas 
características significativas dos países 
europeos a través dun proxecto 
cooperativo. 

A. Identificar a estrutura e os fins da 
Unión Europea, explicando algunhas 
vantaxes derivadas do feito de formar 
parte da Unión Europea. 

A.1. Explica que é a Unión 
Europea e clase son os seus 
obxectivos políticos e 
económicos e localiza nun mapa 
os países membros e as súas 
capitais. 
A.2. Identfica as principais 
institucións e os seus órganos 
de goberno na Unión Europea, 
recoñecendo os seus símbolos 
e explicando en que consiste o 
mercado único e a zona euro. 

CSC 
CAACCEC 
CCL 

d 
g 
h 
i 

3. Demografía e poboación. Variables 
demográficas. 
4. Conceptos demográficos: poboación 
absoluta, densidade de poboación, 
distribución espacial, crecemento natural 
e crecemento real da poboación. 
5. Representación gráfica de datos 

B. Comprender e interpretar os 
principais conceptos demográficos e 
calculalos a partires de datos de 
poboación. 

B.1. Define poboación dun 
territorio e identifica os principais 
factores que inciden nesta e 
defíneos correctamente. 
B.2. Interpreta unha pirámide de 
poboación e outros gráficos 
usados no estudo da poboación- 

CSC 
CCL 
CMCCT 
CAA 
CCL 



demográficos: as pirámides de 
poboación. 

d 
g 
o 
h 

6. Poboación de Europa: distribución e 
evolución. 

C. Distinguir as principais 
características española e europea, 
explicando a súa evolución e a súa 
distribución demográfica e 
representándoa graficamente. 

C.1. Describe as principais 
características da poboación 
española e europea. 
C.2. Explica o proceso da 
evolución da poboación en 
España e Europa e describe a 
incidencia que tiveron nesta, 
factores como a esperanza de 
vida ou a natalidade. 
C.3. Describe os factores que 
condicionan a distribución da 
poboación española e europea. 
C.4. Describe a densidade de 
poboación de España 
comparándoa mediante gráficos 
coa media da Unión Europea. 

CSC 
CCL 
CAA 
 

a 
d 
o 
h 

7. Os movementos migratorios: éxodo 
rural, a emigración a Europa. A chegada 
de emigrantes ao noso país, problemas 
actuais da poboación. Estudo dos 
movementos migratorios da familia. 

D. Describir os movementos 
migratorios da poboación galega e de 
España explicando o éxodo rural, a 
emigración a Europa, e a chegada de 
emigrantes ao noso país e identificar 
os problemas actuais da poboación. 

D.1. Explica o éxodo rural, a 
emigración a Europa e a 
chegada de emigrantes ao  noso 
país. 
D.2. Identifica e describe os 
principais problemas actuais da 
poboación: superpoboación, 
envellecemento, inmigración, 
etc. 

CSC 
CCL 
CCEC 

h 
o 

8. As actividades económicas e os 
sectores produtivos de España e 
Europa. 
9. A produción de bens de servizo. 

E. Identificar as actividades que 
pertencen a cada un dos sectores 
económicos, describir as 
características destes recoñecendo 
as principais actividades  económicas 
de España e Europa. 

E.1. Identifica os tres sectores 
de actividades económicas e 
clasifica distintas actividades no 
grupo ao que pertencen. 
E.2. Explica as actividades 
relevantes dos sectores 
primario, secundario e terciario 
en España e Europa e as súas 
localizacións nos territorios 
correspondentes. 

CSC 
CMCCT 
CCL 



b 
h 

10. O consumo e a publicidade. Debates 
sobre a influencia da publicidade nas 
nosas prácticas diarias. 

F. Describir o funcionamento da 
publicidade e as súas técnicas 
distinguindo publicidade educativa e 
publicidade consumista. 

F.1. Valora con espírito crítico a 
función da publicidade e 
recoñece e explica as técnicas 
publicitarias máis habituais, 
analizando exemplos concretos. 

CSIEE 
CAA 
CSC 

g 
h 
o 

11. Educación financeira. O diñeiro. O 
aforro. Elaboración dun  presuposto 
persoal.  

G. Tomar concienciado valor do 
diñeiro e dos seus usos mediante un 
consumo responsable e o sentido do 
aforro. 

G.1. Diferencia entre distintos 
tipos de gasto e adapta o seu 
presuposto a cada un deles. 
G.2. Planifica os seus aforros 
para gastos futuros elaborando 
un pequeno presuposto persoal. 
G.3. Investiga sobre diferentes 
estratexias de compra, 
comparando prezos e 
recompilando información. 

CSIEE 
CAA 
CMCCT 
CSC 

b 
h 

12. Empregabilidade e espírito 
emprendedor. 

H. Comprender os beneficios que 
ofrece o espírito emprendedor. 

H.1 Desenvolve a creatividade e 
valora a capacidade 
emprendedora dos membros 
dunha sociedade. 

CSIEE 
CAA 
CSC 

h 13. A empresa. Actividade e funcións. I. Explicar as características 
esenciais dunha empresa, 
especificando as diferentes 
actividades e formas de organización 
que poden desenvolver distinguindo 
entre os diferentes tipos de 
empresas. 

I.1. Identifica diferentes tipos de 
empresa segundo o seu tamaño 
e o sector económico ao que 
pertencen as actividades que 
desenvolven. 
I.2. Describe diversas formas de 
organización empresarial. 
I.3. Define termos sinxelos 
relacionados co mundo da 
empresa e a economía, 
ilustrando as definicións con 
exemplos. 

CSC 
CMCCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 



ÁREA: MATEMÁTICAS 
 
Bloque: 1  Título: NÚMEROS E OPERACIÓNS 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 
e 
g 

1. Números enteiros, decimais e 
fraccións. 
2. A numeración romana. 
3. Orde numérica. Utlización dos 
números ordinais. 
Comparación de números. 
4. Nome e grafía dos números de 
máis de 6 cifras. 
5. Equivalencias entre os elementos 
do sistema de numeración decimal: 
unidades, decenas, centenas, etc. 
6. O sistema de numeración decimal: 
valor de posición das cifras. 
7. O número decimal: décimas, 
centésimas e milésimas. 
8.Fraccións propias e impropias. 
Número mixto. Representación 
gráfica. 
9. Os números decimais: valor de 
posición. 
10. Números positivos e negativos. 
11. Ordenación de conxuntos de 
números de distinto tipo. 

A. Ler, escibir e ordenar utilizando 
razoamentos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturais, 
fraccións e decimais ata as 
milésimas). 

A.1. Identifica os números romanos 
aplicando o coñecemento á 
comprensión de datacións. 
A.2. Le, escribe e ordena en textos 
numéricos e da vida cotiá, números 
(naturais, fraccións e decimais ata 
as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de posición 
de cada unha das súas cifras. 

CMCT 
CCEC 
 
CMCT 
CAA 
CCL 

b 
e 
g 

12. Concepto de fracción como 
relación entre as partes e o todo. 
13. Redondeo de números decimais 
á décima, centésima ou milésima 
máis próxima. 
14. Redondeo de números naturais 
ás decenas, centenas e millares. 

B. Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

B.1. Interpreta en textos numéricos 
e da vida cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as 
milésimas), utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor 
de posición de cada unha das súas 
cifras. 
B.2. Utiliza os números negativos 
en contextos reais. 

CMCT 
CAA 
CCL 
 
 
 
CMCT 



g 15. Fraccións equivalentes, redución 
de dúas ou máis fraccións o común 
denominador. 
16. Relación entre fracción e número 
decimal, aplicando á ordenación de 
fraccións. 

C. Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo 
mental, facendo referencia implícita ás 
propiedades das operacións, en 
situación de resolución de problemas. 

C.1. Reduce dúas ou máis 
fraccións a común denominador e 
calcula fraccións equivalentes. 
C.2. Redondea números decimais 
á décima, centésima ou milésima 
máis próxima. 
C.3. Ordena fraccións aplicando a 
relación entre fracción e número 
decimal. 

CMCT 
 
 
CMCT 
 
 
CMCT 

g 17. Divisibilidade: múltiplos, 
divisores, números primos e 
números compostos. Criterios de 
divisibilidade. 

D. Utilizar as propiedades das 
operacións, as estratexias persoais e 
os diferentes procedementos que se 
usan segundo a natureza do cálculo 
que se realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tenteo, estimación e 
calculadora). 

D.1. Coñece e aplica os criterios de 
divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10.  

CMCT 

b 
e 
g 

18. Estimación de resultados. 
19. Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas. 
20. propiedades das operacións e 
relacións entre elas utilizando 
números naturais. 

E. Utilizar os números enteiros, 
decimais, fraccionarios e as 
porcentaxes sinxelas para interpretar 
e intercambiar información en 
contextos da vida cotiá. 

E.1. Opera cos números 
coñecendo a xerarquía das 
operacións. 
E.2. Utiliza diferentes tipos de 
números en contextos reais, 
establecendo equivalencias entre 
eles, identificándoos e utilizándoos 
como operadores na interpretación 
e resolución de problemas. 

CMCT 
 
CMCT 
CAA 

b 
g 

21. Operacións con números 
naturais: suma, resta, multiplicación 
e división. 
22. Potencia como produto de 
factores iguais. Cadrados e cubos. 
Potencias de base 10. 
23. Identificación e uso dos termos 
propios da división. 
24. Operacións con fraccións 
25. Operacións con números 
decimais. 
26. Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, 

F. Operar cos números tendo en conta 
a xerarquía nas operacións, aplicando 
as propiedades destas, as estratexias 
persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tenteo, estimación, 
calculadora), usando o máis 
adecuado. 

F.1. Calcula cadrados, cubos e 
potencias de base 10. 
F.2. Realiza sumas e restas de 
fraccións co mesmo denominador. 
Calcula o produto dunha fracción 
por un número. 
F.3. Realiza operacións con 
números decimais. 
F.4. Aplica a xerarquía das 
operacións e os usos da paréntese. 

CMCT 
 
CMCT 
 
 
CMCT 
 
CMCT 
CAA 



multiplicación e división. 

b 
e 
g 

27. Porcentaxes e 
proporcionalidade. 
28. Expresión das partes utilizando 
porcentaxes. 
29.Correspondencia entre fraccións 
sinxelas, decimais e porcentaxes. 
30. Aumentos e diminucións 
porcentuais. 
31. Proporcionalidade directa. 
32. A regra de tres en situacións de 
proporcionalidade directa: lei do 
dobre, triplo. metade. 
33. Resolución de problemas da vida 
cotiá. 

G. Iniciarse no uso das procentaxes e 
a proporcionalidade directa para 
interpretar e intercambiar información 
e resolver problemas en contextos da 
vida cotiá. 

G.1. Calcula e utliza as 
procentaxes dunha cantidade para 
expresar partes. 
G.2. Establece a correspondencia 
entre fraccións sinxelas, decimais e 
porcentaxes. 
G.3. Calcula aumentos e 
diminucións porcentuais. 
G.4. Usa a regra de tres en 
situacións de proporcionalidade 
directa: lei do dobre, triplo, metade, 
para resolver problemas da vida 
diaria. 
G.5. Resolve problemas da vida 
cotiá utilizando porcentaxes e regra 
de tres en situacións de 
proporcionalidade directa, 
explicando oralmente e por escrito 
o significado dos datos, a situación 
formulada, o proceso seguido e as 
solucións obtidas. 

CMCT 
 
CMCT 
 
 
CMCT 
 
CMCT 
CAA 
 
 
CMCT 
CCL 
CAA 

b 
g 

34. Automatización de algoritmos. 
35. Descomposición de forma aditiva 
e de forma aditivo-multiplicativa. 
36. Descomposición de números 
naturais atendendo o valor de 
posición das súas cifras. 
37. Construción de series 
ascendentes e descendentes . 
38. Obtención dos primeiros 
múltiplos dun número dado. 
39. Obtención de todos os divisores 
de calquera número menor de 100. 
40. Descomposición de números 
decimais atendendo ao valor de 
posición das súas cifras. 
41. Cálculo de tantos por cen en 

H. Coñecer, utilizar e automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos 
tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en 
situacións da vida cotiá. 

H.1. Emprega e automatiza 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división con 
distintos tipos de números (aturais, 
enteiros, decimais e fraccións). 
H.2. Descompón de forma aditiva e 
de forma aditivo-multiplicativa, 
números menores de un millón, 
atendendo o valor de posición das 
súas cifras. 
H.3. Calcula todos os divisores de 
calquera número menor de 100. 
H.4. Calcula o mcm e mcd. 
H.5. Descompón números decimais 
atendendo ao valor de posición das 
súas cifras. 

CMCT 
CAA 
 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
CMCT 
CMCT 
 
 
CMCT 
 



situacións reais. 
42. Elaboración e uso de estratexias 
de cálculo mental. 
43. Utilización de calculadora. 

H.6. Calcula tantos por cen en 
situacións reais. 
H.7. Elabora e emprega estratexias 
de cálculo mental. 

CMCT 
CAA 

b 
e 
g 

44. Resolución de problemas da vida 
cotiá. 

I. Identificar, resolver problemas da 
vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecemtnos matemáticos adecuados 
e reflexionando sobre o proceso 
aplicado para a resolución de 
problemas. 

I.1. Resove problemas que 
impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estrtexias 
heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxeturas, 
construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valorando as 
súas consecuencias e a 
conveneincia do seu uso. 
I.2. Reflexiona sobre o 
procedemento aplicado á 
resolución de problemas: revisandp 
as operacións empregadas, as 
unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as 
solucións no contexto e buscando 
outras formas de resolvelo. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bloque: 2   Título: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 
g 

1. Recollida e clasificación de datos 
cualitativos e cuantitativos. 

A. Recoller e rexistrar unha 
información cuantificable, utilizando 
algúns recursos sinxelos de 
representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, 
diagramas lineais.... comunicando 
a información. 

A.1. Identifica datos cualitativos e 
cuantitativos en situacións familiares. 

CMCT 
CAA 

b 
g 

2.  Construción de táboas de 
frecuencias absolutas e relativas. 
3. Iniciación intuitiva ás medidas de 
centralización: a media aritmética, 
a moda e o rango. 
4. Realización e interpretación de 
gráficas sinxelas: diagramas de 
barras, poligonais e sectoriais. 
5. Análise crítica das informacións 
que se presentan mediante gráficas 
estatísticas. 

B. Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun 
conxunto de datos relativos ao 
contorno inmediato. 

B.1. Recolle e clasifica datos 
cualitativos e cuantitativos de situacións 
do seu contorno, utilizándoos para 
construír táboas de frecuencias 
absolutas e relativas. 
B.2. Aplica de forma intutitiva a 
situacións familiares as medidas de 
centralización: a media aritmética, a 
moda e o rango. 
B.3. Realiza e interpreta gráficos moi 
sinxelos: diagramas de barras, 
poligonais e sectoriais, con datos 
obtidos de situacións moi próximas. 
B.4. Realiza análise crítica e 
argumentada sobre as información que 
se presentan mediante gráficas 
estatísticas. 

CMCT 
CAA 
 
 
 
CMCT 
CAA 
 
 
CMCT 
CAA 

b 
g 

6. Carácter aleatorio dalgunhas 
experiencias. 

C. Facer estimacións baseadas na 
experiencia sobre o resultado 
(posible, imposible, seguro,máis ou 
menos probable) de situacións 
sinxelas nas que interveña o azar e 
comprobar o dito resultado. 
D. Observar e constatar que hai 
sucesos imposibles, sucesos que 
con cse toda seguridade 
prodúcense ou que se repiten, 
sendo máis ou menos probable 

C.1. Identifica situacións de carácter 
aleatorio. 
D.1. Realiza conxeturas e estimacións 
sobre algúns xogos (moedas, dados, 
cartas, loterías,...). 

CMCT 
 
CMCT 
CAA 



esta repetición. 

b 
e 
g 

7. Iniciación intuitiva ao cálculo da 
probabilidade dun suceso. 

E.  Identificar e resolver problemas 
da vida cotiá axeitados ao seu 
nivel, establecer conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución 
de problemas. 

E.1. Resolve problemas que impliquen 
dominio de contidos propios da 
estatística e probabilidade, utilizando 
estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemnto das 
relacións, uso de exemplos 
contrarios...), creando conxeturas, 
construíndo, argumentando e tomando 
decisións, valorando as consecuencias 
destas e a conveniencia da súa 
utilización. 
E.2.  refelxiona sobre o roceso de 
resolución de problemas revisando as 
operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto 
e propoñendo outras formas de 
resolvelo. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 

 
 
Bloque: 3   Título: MEDIDA 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

b 
e 
g 

1. Elección da unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. 
2. Realización de medicións. 
3. Estimación de lonxitudes, 
capacidades, masas, superficies e 
volumes de obxectos e espazos 
coñecidos; elección da unidade e 
dos instrumentos máis axeitados 
para medir e expresar unha medida. 

A. Escoller os instrumentos 
de medida máis pertinentes 
en cada caso, estimando a 
medida de magnitudes de 
lonxitude, capacidade, masa 
e tempo facendo previsións 
razoables. 

A.1. Estima lonxitudes, capacidades, 
masas, superficies e volumes de obxectos e 
espazos coñecidos elixindo a unidade e os 
instrumentos máis axeitados para medir e 
expresar unha medida, explicando de forma 
oral o proceso seguido e a estratexia 
utilizada. 
A.2. Mide con instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha medida. 

CMCT 
CCL 
CAA 
 
 
 
 
CMCT 
CAA 

g 4. Comparación e ordenación de 
medidas dunha mesma magnitude. 

B. Operar con diferentes 
medidas. 

B.1. Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade, masa, superficie e volume en 

CMCT 
 



5. Desenvolvemento de estratexias 
para medir figuras de maneira exacta 
e aproximada. 
6. Comparación de superficies de 
figuras planas por superposición, 
descomposición e medición. 
7. sumar e restar medidas de 
lonxitude, capacidade, masa, 
superficie e volume. 

forma simple dando o resultado na unidade 
determinada de antemán. 
B.2. Expresa en forma simple a medición da 
lonxitude, capacidade ou masa dada en 
forma complexa e viceversa. 
B.3. Compara e ordena medidas dunha 
mesma magnitude. 

 
 
CMCT 
 
 
CMCT 

b 
e 
g 

8.Explicación oral e escrita do 
proceso seguido e da estratexia 
utilizada en calquera dos 
procedementos empregados. 
9. Equivalencias entre as medidas de 
capacidade e volume. 

C. Utilizar as unidades de 
medida máis usuais, 
convertendo unhas unidades 
noutras da mesma 
magnitude, expresando os 
resultados en unidades de 
medida máis axeitadas, 
explicando oralmente e por 
escrito o proceso seguido e 
aplicándoo á resolución de 
problemas. 

C.1. Coñece e utiliza as equivalencias entre 
as medidas de capacidade e volume. 
C.2. Explica de forma oral e por escrito os 
procesos seguidos e as estratexias 
utilizadas en todos os procedementos 
realizados. 
C.3. Resolve problemas utilizando as 
unidades de medida máis usuais, 
convertendo unhas unidades noutras da 
mesma magnitude, expresando os 
resultados nas unidades de medida máis 
axeitadas, explicando oralmente e por 
escrito o proceso seguido. 

CMCT 
 
CCL 
CAA 
 
CMCT 
CCL 
CAA 

b 
g 

10. O sistema sexaxesimal. 
11. O ángulo como unidade de 
medida dun ángulo. Medida de 
ángulos. 

D. Coñecer o sistema 
sexaxesimal para realizar 
cálculos con medidas 
angulares. 

C.1. Resolve problemas realizando cálculos 
con medidas angulares. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

b 
g 

12. Resolución de problemas de 
medida. 

E. identificar e resolver 
problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións 
entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o 
porceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

E.1. Reflexiona sobre o proceso seguido na 
resolución de problemas revisando as 
operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto e buscando outras 
formas de resolvelo. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

 



 
Bloque: 4   Título: XEOMETRÍA 
 

Obxectivos contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

g 1. Posicións relativas de 
rectas e circunferencias. 
2. Ángulos en distintas 
posicións: consecutivos, 
adxacentes, opostos polo 
vértice... 
3. Sistema de coordenadas 
cartesianas. Descrición de 
posicións e movementos. 
4. A representación elemental 
do espazo, escalas e gráficas 
sinxelas. 

A. Utilizar as nocións xeométricas de 
paralelismo, perpendicularidade, 
simetría, xeometría, perímetro e 
superficie para describir e 
comprender situacións da vida  cotiá. 

A.1. Identifica e representa posicións 
relativas de rectas e circunferencias. 
A.2. Identifica e representa ángulos en 
diferentes posicións: consecutivos, 
adxacentes, opostos polo vértice... 
A.3. Dexcribe posicións e movementos por 
medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, xiros,... 
A.4. Realiza escalas e gráficas sinxelas, 
para facer representacións elementais no 
espazo. 
A.5. Identifica en situacións moi sinxelas a 
simetría de tipo axial e especular. 

CMCT 
 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
 
CMCT 

g 
i 

5. Formas planas e espaciais: 
figuras planas: elementos, 
relación e clasificación. 
6. Clasificación de triángulos 
atendendo os seus lados e os 
seus ángulos. 

B. Coñecer as figuras planas: 
cadrado, rectángulo, rmboide, 
triángulo, trapecio e rombo. 

B.1. Clasifica triángulos atendendo aos 
seus lados e aos seus ángulos, 
identificando as relacións entre os seus 
lados e entre ángulos. 
B.2. Utiliza instrumentos de debuxo e 
ferramentas tecnlóxicas para a construción 
e exploración de formas xeométricas. 

CMCT 
 
 
 
CMCT 
CD 

b 
g 

7. Formas planas: cálculo de 
áreas. 

C. Comprender o método de clacular 
a área dun paralelogramo, triángulo, 
trapecio e rombo. Calcular a área de 
figuras planas. 

C.1. Calcula a área e o perímetro de: 
rectángulo, cadrado e triángulo. 
C.2. Aplica os conceptos de perímetro e 
superficie de figuras para a realización de 
cálculos sobre planos e espazos reais e 
para interpretar situacións da vida diaria. 

CMCT 
 
CMCT 
CAA 

g 8. Clasificación de 
cuadriláteros atendendo o 
paralelismo dos seus lados. 
Clasificación dos 
paralelelpípedos. 

D.  Utilizar as propiedades das 
figuras planas para resolver 
problemas. 

D.1. Identifica e diferencia os elementos 
básicos da circunferencia e círculo: centro, 
raio, diámetro, corda, arco, tanxente e 
xector circular. 
D.2. Calcula perímetro e área da 

CMCT 
 
 
 
 



9. Concavidade e 
convexidade de figuras 
planas. 
10. Acircunferencia e o 
círculo. Elementos básicos: 
centro, raio, diámetro, corda, 
arco, tanxente e xector 
circular. 

circunferencia e do círculo. CMCT 

b 
g 

11. Interpretación de 
representacións espaciais en 
situacións da vida cotiá. 

E. Interpretar representacións 
espaciais realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de obxectos 
ou situacións familiares. 

E.1. Comprende e describe situacións da 
vida cotiá, e interpreta e elabora 
representacións espaciais (planos, esbozos 
de itinerarios, maquetas,...), utilizando as 
nocións xeométricas básicas (situación, 
movemento, paraleleismo, 
perpendicularidade, escala, simetría, 
perímetro e superficie). 

CMCT 
CAA 

b 
e 
g 

12.  Resolución de problemas 
de xeometría relacionados 
coa vida cotiá. 

F. Identificar, resolver problemas da 
vida cotiá axeitados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a 
realidade e as matemáticas e valorar 
a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

F.1. Resolve problemas xeométricos que 
impliquen dominio dos contidos traballados, 
utilizando estratexias heurísticas de 
razoamento (clasificación. recoñecemento 
das relacións, uso de exemplos contrarios), 
creando conxeturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a 
conveniencia da súa utilización. 
F.2. Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando 
as solucións no contexto, propoñendo 
outras formas de resolvelo. 

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 



ÁREA: PLÁSTICA 
 
 
Bloque: 1    Título: DEBUXO XEOMÉTRICO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

g 
b 
j 

1. Elaboración de composicións 
plásticas partindo de conceptos 
xeométricos da realidade do alumnado. 
2. Uso da cuadrícula para coñecer e 
comprender o termo de escala. 
3. Apreciación das posibilidades 
plásticas e expresivas das estruturas 
xeométricas. 
4. Costrución de estruturas e 
transformación de espazos usando 
nocións métricas e de perspectiva. 
5. Uso dos instrumentos básicos de 
debuxo xeométrico para compor unha 
creación artística partindo dos polígonos 
elementais. 

A. Identificar conceptos 
xeométricos na realidade que 
rodea o alumnado, en relación 
cos conceptos xeométricos 
recollidos na área de 
matemáticas coa súa aplicación 
gráfica. 

A.1. Identifica os conceptos de 
horizontalidade e verticalidade, e 
utilízaos nas súas composicións con 
fins expresivos. 
A.2. Traza rectas paralelas e 
perpendiculares, usando o escuadre e 
o cartabón. 
A.3. Utiliza a regra considerando o 
milímetro como unidade de medida 
habitual aplicada ao debuxo técnico. 
A.4. Suma e resta segmentos 
utilizando a regra e o compás. 
A.5. Calcula gráficamente a mediatriz 
dun segmento utilizando a regra e o 
compás. 
A.6. Traza círculos co compás 
coñecendo o raio.  

CCEC 
CAA 
CMCCT 
 
CCEC 
CAC 
CMCCT 
CCEC 
CMCCT 
 
CMCCT 
CCEC 
CMCCT 
CCEC 
 
CMCCT 

 
 
 
 
Bloque: 2    Título: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

j 
e 
b 

1. Indagación e apreciación das 
posibilidades plásticas e 
expresivas dos elementos 
naturais e artificiais do contexto 
próximo. 
2. O contexto natural, artificial e 

A. Formular opinións cun criterio 
estético, oralmente ou por escrito, que 
expresen o respecto e a riqueza das 
acegas que ofrecen as manifestacións 
artísticas (plásticas, visuais ou 
musicais), apreciando as tecturas, as 

A.1. Observa e explica aspectos, 
calidades e características das obras 
artísticas seguindo un protocolo. 
A.2. Utiliza a observación e a 
percepción visual para interpretar 
imaxes. 

CCL 
CCEC 
CSC 
CCEC 
CAA 
 



artístico: posibilidades plásticas 
dos elementos naturais e o seu 
uso con fins expresivos. 
3. Elaboración de protocolos para 
a observación sistemática de 
aspectos, calidades e 
características notorias e sutís 
das imaxes. 
 

formas, as liñas, as medidas e as 
cores. 

A.3. Reflexiona sobre o proceso 
dunha composición plaśtica. 
A.4. Recoñece materiais e recursos 
plásticos nas imaxes e nas 
composicións plásticas. 
A.5. Aprecia as diferenzas entre as 
formas xeométricas do seu contexto 
próximo. 

CCEC 
CCL 
CCEC 
CCL 
 
CCEC 
CCL 

j 
e 
b 

4. Indagción sobre o uso artístico 
dos medios audiovisuais e 
tecnolóxicos para o traballo con 
fotografías. 
5. Valoración do cine de 
animación como ferramenta de 
aprendizaxe. 
6. Secuenciación dunha historia, 
unha novela e unha canción, con 
imaxes e textos explicativos. 
7. Elaboración de carteis 
aplicando coñecementos 
plásticos e audiovisuais. 
8. Iniciación a sinxelas obras de 
animación tendo en conta o son, 
a montaxe, o guión e a 
realización. 

B. Aproximarse á lectura, a análise e a 
interpretación da arte e as imaxes 
fixas e en movemento nos seus 
contextos culturais e históricos, 
comprendendo de maneira crítica o 
significado e a función social, con 
capacidade para elaborar imaxes 
novas a partir dos coñecementos 
adquiridos. 

B.1. Analiza de maneira sinxela e 
utilizando a terminoloxía axeitada 
imaxes fixas atendendo ao tamaño, ao 
formato e aos elemetos básicos 
(puntos, rectas, planos, cores, luz e 
función). 
B.2. Coñece a evolución da fotografía 
e valora as posibilidades que trae 
consigo a fotografía. 
B.3. Realiza fotografías. 
B.4. Recoñece o cine de animación 
como un xénero do cine e comenta o 
seu  proceso creativo. 
B.5. Secuencia unha historia en 
viñetas nas que incorpora imaxes e 
textos, seguindo o patrón dun cómic. 
B.6. Realiza sinxelas obras de 
animación para familiarizarse cos 
conceptos elementais da creación 
audiovisual: guión, realización, 
montaxe, son. 

CCEC 
CCL 
 
 
 
 
CCEC 
CCL 
 
CCEC 
CCEC 
CCL 
 
CCEC 
CAA 
 
CCEC 
CAA 
CD 
 
 

j 
i 
a 

9. Uso das tecnoloxías da 
información e comunicación. A 
imaxe como instrumento de 
comunicación. 
10. A protección de datos. Dereito 
á propia imaxe. 

C. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
xeito responsable . 

B.7. Manexa programas informáticos 
sinxelos de elaboración e retoques de 
imaxes dixitais (copiar, pegar, 
modificar tamaño, cor, brilo, 
contraste,...) que lle serven para a 
ilustración de textos. 
B.8. Coñece os protocolos de 
actuacións para a difusión de imaxes 

CD 
CSC 
 
 
 
 
CSC 
CD 



propias ou alleas, e respecta a 
propiedade intelectual de cada persoa. 

 
 
 
Bloque: 3   Título: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

j 
b 

1. Aplicación de recursos gráficos para 
a expresión de emocións, idea e 
accións. 
2. Disposición á orixinalidade, a 
espontaneidade e a plasmación de 
ideas, sentimentos e vivencias de 
forma persoal e autónoma, na 
creación dunha obra artística. 
3. Recreación de espazos, aplicando 
conceptos artísticos básicos (equilibrio 
e composición). 

A. Realizar producións plásticas 
seguindo pautas elementais do 
proceso creativo, 
experimentando, recoñecendo e 
diferenciando a expresividade 
dos diversos materiais e técnicas 
pictóricas e elixindo as máis 
axeitadas para a realización da 
obra prevista. 

A.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou 
pictóricas máis axeitadas para as súas 
creacións, manexando os materiais e 
instrumentos de forma adecuada, 
coidando o material e o espazo de 
uso. 
A.2. Fai composicións que transmiten 
emcións básicas (calma, violencia, 
alegría, tristura, etc) coa axuda de 
diversos recursos para cada cso 
(claroscuro, puntos, liñas, cores, etc). 
A.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, 
accións  e situacións. 
A.4. Experimenta  con materiais  e 
texturas gráficas con creatividade e 
soltura. 
A.5. Valora os elementos e os recursos 
empregados para alcanzar o efecto 
que máis se axuste ás propias 
necesIdades. 
A.6. Distingue e explica as 
caracterísitcas da cor en canto a súa 
luminosidade, tono e saturación, 
aplicándoas cun propósito concreto 
nas súas producións. 
A.7. Obtén diversas texturas a partir da 
aplicación da cor. 
A.8. Executa composicións pareadas 
nas que aparecen as cores 
complementarias respectivas. 

CCEC 
CAA 
 
 
 
CCEC 
CAA 
 
 
 
CCEC 
CAA 
CAA 
CCEC 
 
CAA 
CCEC 
 
CAA 
CCEC 
 
 
 
CAA 
CCEC 
CAA 
CCEC 
 
CCEC 
CAA 



A.9. Debuxa formas, figuras e 
elementos do contexto con 
dimensións, proporcións, tamaños e 
cores axeitadas (paisaxe, bodegón,...). 
A.10.  Explica coa terminoloxía 
aprendida o propósito dos seus 
traballos e as características dos 
mesmos. 

 
 
CCEC 
CCL 

j 
b 

4. Análise das formas de 
representación de volume. 
5. Elaboración de obxectos 
tridimensionais con distintos materiais. 
6. Comparación entre as formas que 
adopta a representación do espazo en 
diferentes áreas ou ámbitos. 

B. Representa volumes 
utilizando recursos como cores, 
claroscuros, corte, dobra e 
encartado. 

B.1. Representa con claroscuro a 
sensación espacial de composicións 
volumétricas sinxelas. 
B.2. Experimenta coa superposición de 
planos para crear volumes. 
B.3. Utiliza a liña horizontal como 
elemento expresivo para proporcionar 
sensación de profundidade. 
B.4. Fai obxectos tridimesionais 
utilizando o recorte, o encartado e o 
pegado de pezas de diversas formas, 
utilizando diversos tipos de materiais. 

CCEC 
CAA 
 
CCEC 
CAA 
CCEC 
CAA 
 
CCEC 

d 
j 

7.  Coñecemento e valoración de 
identificadores artísticos de diferentes 
culturas. 
8. Interese por coñecer producións do 
patrimonio cultural e artístico dos 
pobos. 
9. Valoración do patrimonio cultural e 
artístico para a satisfacción con eles e 
para a súa conservación. 
10. Elaboración de documentos 
relacionados con obras, creadores e 
creadoras, e manifestacións artísticas. 

C. Coñecer as manifestacións 
artísticas máis significativas que 
forman parte do patrimonio 
artístico e cultural, e adquirir 
unha actitude de respecto e 
valoración dese patrimonio. 

C.1. Recoñece, respecta e valora as 
manifestacións artísticas máis 
importantes do patrimonio cultural e 
artístico español, nomeadamente 
aquelas que foron declaradas 
Patrimonio da Humanidade. 
C.2. Aprecia as posibilidades que 
ofrecen os museos de coñecer obras 
de arte expostas neles e goza con 
elas. 
C.3. Coñece algunha profesión do 
ámbito artístico, interésase polas 
características do traballo de artistas e 
artesáns ou artesás, e goza como 
público coa observación das súas 
producións. 

CSC 
CCEC 
 
 
 
 
CSC 
CCEC 
 
CSC 
CCEC 

i 
j 

11. Emprego dos medios audiovisuais 
e novas tecnoloxías da información e 

D. Utilizar aas TIC para a busca 
e tratamento de imaxes, como 

D.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación como 

CD 
CCEC 



b da comunicación para o tratamento de 
imaxes deseño, animación e difusión  
de imaxes, deseño, animación e 
difusión dos traballos elaborados. 
12. Preparación de documentos 
propios da comunicación artística. 

ferramentas para deseñar 
documentos. 

fonte de información e documentación 
para a creación de producións propias. 
D.2. Manexa programas informáticos 
sinxelos de elaboración e retoques de 
imaxes dixitais (copiar, pegar; 
modificar tamaño, cor, brillo, contraste, 
etc) que serven para a ilustración de 
textos. 
D.3. Elabora e prepara documentos 
propios da comunicación artística 
(carteis, guías ou programas). 

 
 
CD 
CCEC 
 
 
 
 
CCEC 
CD 

a 
b 
j 

13. Elaboración de producións 
plásticas utilizando técnicas mixtas, 
elixindo as técnicas, os instrumentos e 
os materiais de acordo coas súas 
características e coa súa finalidade. 
14. Asunción de responsaabilidade no 
traballo propio (constancia e esixencia 
progresiva) e no traballo coperativo 
(respecto polas achegas e as 
disposicións das demais persoas). 
15. Realización individual ou en grupo, 
con establecemento de momentos de 
revisión e de reflLIexión sobre o 
proceso seguido. 

E. Realizar producións plásticas, 
participando con interese e 
aplicación no traballo individual 
ou de forma cooperativa, 
respectando os materiais, os 
utensilios e os espazos, 
desenvolvendo a iniciativa e a 
creatividade, e apreciando a 
correcta e precisa realización 
dos exersicicios e das 
actividades, a orde e a limpeza, 
o respecto polas normas, as 
regras e os/as compañeiros/as. 

E.1. Produce obras plásticas. logo de 
escoller as técnicas e os instrumentos 
máis axeitados para consegir unha 
finalidade determinada. 
E.2. Respecta os materiais, os 
utensilios e os espazos. 
E.3. Amosa interse polo traballo 
individual e colabora no grupo para a 
consecución dun fin colectivo, 
respectando as iniciativas de cada 
compañeiro ou compañeira. 
E.4. Participa con interese nas 
actividades propostas, apreciando a 
realización correcta, precisa, ordenada 
e limpa dos exercicios e das 
actividades. 

CCEC 
CAA 
 
 
CSC 
CCEC 
CSC 
CCEC 
 
 
 
CSC 
CCEC 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

a 

c 

g 

1.Estratexias e normas para o inter-

cambio comunicativo: participación; 

exposición clara; organización do 

discurso; escoita; respecto á quenda 

de palabra; papel de  persoa mode-

radora; entoación adecuada; respecto 

polos sentimentos, experiencias, 

ideas, opinións e coñecementos dos 

e das demais. 

A.Participar en situa-

cións de comunicación, 

dirixidas ou espontá-

neas, respectando as 

normas da comunica-

ción: quenda de palabra, 

organizar o discurso, 

escoitar e incorporar as 

intervencións dos e das 

demais. 

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

lingüísticos segundo o grao de formalidade e a 

finalidade (académica, social e lúdica). 

A.2.Transmite as ideas con claridade, coheren-

cia e corrección. 

A.3.Escoita atentamente as intervencións dos 

compañeiros e segue as estratexias e normas 

para o intercambio comunicativo mostrando 

respecto e consideración polas ideas, sentimen-

tos e emocións dos e das demais. 

A.4.Aplica as normas sociocomunicativas: es-

coita atenta, espera de quendas, participación 

respectuosa, adecuación á intervención da per-

soa interlocutora, papel de persoa moderadora e 

certas normas de cortesía. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

CCL 

CAA 

CSC 

e 2.Comprensión e expresión de men-

saxes verbais e non verbais. 

B.Integrar e recoñecer a 

información verbal e 

non verbal dos discursos 

orais. 

B.1.Emprega conscientemente recursos lingüís-

ticos e non lingüísticos para comunicarse nas 

interaccións orais. 

CCL 

a 

b 

e 

3.Participación en situacións de co-

municación, espontáneas e dirixidas, 

utilizando un discurso ordenado e 

coherente. 

C.Expresarse de forma 

oral para satisfacer ne-

cesidades de comunica-

ción en diferentes situa-

cións con vocabulario 

preciso e estrutura cohe-

rente. 

C.1.Exprésase cunha pronunciación e unha 

dicción correctas: articulación, ritmo, entoación 

e volume. 

C.2.Expresa as súas propias ideas comprensi-

blemente, substituíndo elementos básicos do 

modelo dado. 

C.3.Participa activamente en diversas situa-

cións de comunicación: 

-Debates e diálogos. 

-Exposicións orais con e sen axuda das TICs. 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

CD 



CAA 

CSC 

CSIEE 

e 4.Valoración crítica de mensaxes 

verbais e non verbais. 

D.Analizar e valorar con 

sentido crítico as men-

saxes orais. 

D.1.Amosa unha actitude de escoita atenta. 

D.2.Comprende a información xeral en textos 

orais de uso habitual, do ámbito escolar e so-

cial. 

D.3.Interpreta o sentido dos elementos básicos 

do texto necesarios para a comprensión global 

(léxico, locucións). 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

e 5.Valoración dos contidos transmiti-

dos polo texto. Dedución das pala-

bras polo contexto. Ampliación do 

vocabulario. Creación de redes se-

mánticas sinxelas. 

E.Facer hipóteses sobre 

o significado de palabras 

a partir do seu contexto 

de uso. 

E.1.Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade 

nas expresións axeitadas para as diferentes fun-

cións da linguaxe. 

E.2.Diferenza polo contexto o significado de 

correspondencias fonema-grafía idénticas (pa-

labras homófonas, homónimas, parónimas, po-

lisémicas). 

CCL 

 

 

 

 

CCL 

b 

e 

6.Comprensión de textos orais se-

gundo a súa tipoloxía. Ideas princi-

pais e secundarias. Ampliación do 

vocabulario. Redes semánticas. 

F.Comprender o sentido 

global dos textos orais, 

recoñecendo as ideas 

principais e secundarias 

e identificar ideas ou 

valores non explícitos. 

F.1.Identifica o tema do texto. 

F.2.Identifica as ideas principais dun texto. 

F.3.Resume un texto distinguindo ideas princi-

pais e secundarias. 

CCL 

 

CCL 

CCA 

 

CCL 

CCA 

b 

e 

7.Audición e reprodución de textos 

adecuados ao nivel que estimulen o 

seu interese. 

8.Dramatizacións de textos literarios 

adaptados á idade e de producións 

propias. 

G.Memorizar e reprodu-

cir textos axeitados aos 

seus gustos e intereses, 

utilizando con correc-

ción e creatividade as 

distintas estratexias de 

comunicación oral. 

G.1.Reproduce de memoria breves textos lite-

rarios ou non literarios axeitados aos seus gus-

tos e intereses, utilizando con corrección e crea-

tividade as distintas estratexias de comunica-

ción oral. 

CCL 

CAA 

CCEC 

a 

e 

9.Identificación da finalidade comu-

nicativa de textos de diferentes tipo-

loxías: atendendo á forma da men-

saxe (descritivos, narrativos, dialo-

gados, expositivos e argumentativos) 

H.Comprender textos 

orais segundo a súa tipo-

loxía: atendendo á forma 

da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, 

H.1.Sigue instrucións dadas para levar a cabo 

actividades diversas. 

H.2.Responde de forma correcta a preguntas 

correspondentes á comprensión literal, interpre-

tativa e crítica do texto, e infire o sentido de 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CCA 



e a súa intención comuncativa (in-

formativos, literarios, prescriptivos e 

persuasivos). Ideas principais e se-

cundarias. Ampliación do vocabula-

rio. Redes semánticas. 

expositivos e argumen-

tativos) e a súa intención 

comunicativa (informa-

tivos, literarios, pres-

cripticos e persuasivos). 

elementos non explícitos nos textos orais. 

H.3.Utiliza a información recollida para levar a 

cabo diversas actividades en situacións de apxe 

individual ou colectiva. 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

e 

10.Estratexias para utilizar a lin-

guaxe oral como instrumento de 

comunicación e aprendizaxe: escoi-

tar, recoller datos, preguntar. Parti-

cipación en enquisas e entrevistas. 

Comentario oral e xuízo persoal. 

I.Utilizar de xeito efec-

tivo a linguaxe oral: 

escoitar activamente, 

recoller datos, preguntar 

e repreguntar, participar 

mas enquisas e entrevis-

tas e expresar oralmente 

con claridade o propio 

xuízo persoal, de acordo 

coa súa idade. 

I.1.Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral 

para comunicarse e aprender: escoita activa, 

recollida de datos, pregunta e repregunta, parti-

cipación en enquisas e entrevistas, emisión de 

xuízo persoal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

b 

d 

e 

11.Estratexias para utilizar a lin-

guaxe oral como instrumento de 

comunicación e aprendizaxe: escoi-

tar, recoller datos, preguntar. Parti-

cipación en enquisas e entrevistas. 

Comentario oral e xuízo persoal. 

J.Valorar os medios de 

comunicación social 

como instrumento de 

aprendizaxe e de acceso 

a informacións e expe-

riencias doutras persoas. 

J.1.Resume entrevistas, novas, e debates infan-

tís... procedentes da radio, tv e internet. 

J.2.Transforma en noticias feitos cotiáns pró-

ximos á súa realidade, axustándose á estrutura e 

linguaxe propios do xénero e imitando mode-

los. 

J.3.Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas 

do seu interese, seguindo modelos. 

J.4.Prepara, seguindo modelos, reportaxes so-

bre temas de seu interese. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 

CCL 

CSC 

CCL 

CAA 

CSIEE 

Bloque:2      Título: COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 1.Consolidación do sistema de lecto-

escritura. 

2.Lectura en voz alta de distintos 

tipos de texto. 

A.Ler en voz alta dife-

rentes textos, con flui-

dez e entoación adecua-

da. 

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

tipos de textos apropiados á súa idade con velo-

cidade, fluidez e entoación adecuada. 

A.2.Descodifica con precisión e rapidez todo 

tipo de palabras. 

CCL 

 

 

CCL 

 

e 3.Comprensión de textos, en voz alta 

e en silencio, segundo a súa tipolo-

B.Comprender distintos 

tipos de textos adapta-

B.1.Entende a mensaxe de xeito global e identi-

fica as ideas principais e as secundarias dos 

CCL 

CAA 



xía. 

4.Audición de diferentes tipos de 

textos. 

dos á idade e utilizando 

a lectura como medio 

para ampliar o vocabula-

rio e fixar a ortografía 

correcta. 

textos de diferente tipoloxía, do ámbito escolar 

e social, a partir da lectura dun texto en voz 

alta. 

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

rentes tipos de textos atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos e argumentativos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios, prescrip-

tivos e persuasivos). 

 

 

 

 

 

CCL  

CAA 

e 5.Lectura, en silencio, e compren-

sión de distintos tipos de texto. 

C.Ler en silencio dife-

rentes textos valorando 

o progreso na velocida-

de e a comprensión. 

C.1.Le en silencio coa velocidade adecuada 

textos de diferente complexidade. 

C.2.Realiza lecturas en silencio resumindo con 

brevidade os textos lidos. 

CCL 

 

 

CCL 

e 6.Subliñado, esquematización e re-

sumo da información relevante dun 

texto. 

D.Resumir un texto lido 

reflectindo a estrutura e 

destacando as ideas 

principais e secundarias 

nos distintos tipos de 

textos. 

D.1.Capta o propósito de diferentes tipoloxía 

textuais. Identifica as partes da súa estrutura 

organizativa, analiza a súa progresión temática. 

D.2.Elabora resumos de textos lidos e identifica 

os elementos característicos dos diferentes tipos 

de texto. 

D.3.Recoñece algúns mecanismos de cohesión 

en diferentes tipos de texto. 

D.4.Elabora esquemas a partir de textos exposi-

tivos. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

e 7.Comprensión de textos segundo a 

súa tipoloxía. 

E.Utilizar estratexias 

para a comprensión de 

textos de diversa índole. 

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

E.2.Marca as palabras clave dun texto que axu-

dan á comprensión global. 

E.3.Activa coñecementos previos axudándose 

deles para comprender un texto. 

E.4.Realiza inferencias e formula hipóteses. 

E.5.Comprende a información contida nos grá-

ficos, establecendo relacións coa información 

que aparece no texto relacionada con estes. 

E.6.Interpreta esquemas de chave, números, 

mapas conceptuais sinxelos 

CCL 

CAA 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

 

CL 

CAA 

 

e 8.Gusto pola lectura. Hábito lector. 

Lectura de diferentes textos como 

F.Ler por propia inicia-

tiva diferentes tipos de 

F.1.Ten programado un tempo semanal para ler 

diferentes textos. 

CCL 

CAA 



fonte de información, de deleite e de 

diversión. 

9.Selección de libros segundo o gus-

to persoal. 

10.Lectura dos libros establecidos 

no Plan Lector. 

textos. F.2.Le voluntariamente textos propostos pola 

mestra. 

CSIEE 

CCL 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

i 

11.Uso da biblioteca para a procura 

de información e utilización da 

mesma como fonte de aprendizaxe. 

G.Utilizar textos cientí-

ficos en diferentes so-

portes para seleccionar e 

recoller información, 

ampliar coñecementos e 

aplicalos en traballos 

persoais. 

G.1.Consulta diferentes fontes bibliográficas e 

textos de soporte informático para obter datos e 

información para realizar traballos individuais 

ou en grupo. 

CCL 

CD 

CAA 

a 

b 

e 

12.Identificación e valoración crítica 

das mensaxes e valores transmitidos 

polo texto. 

H.Concentrarse en en-

tender e interpretar o 

significado dos textos 

lidos. 

H.1.Deduce o significado de palabras e expre-

sións con axuda do contexto. 

H.2.Comprende textos xornalísticos e publicita-

rios. Identifica a súa intención comunicativa. 

Diferenza entre información, opinión e publici-

dade. 

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

contido. Sabe relacionar os elementos lingüísit-

cos cos non lingüísticos nos diferentes tipos de 

textos. 

H.4.Establece relación entre as ilustracións e os 

contidos do texto, presenta hipóteses, realiza 

predicións, identifica na lectura o tipo de texto 

e a intención. 

H.5.Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, 

personificacións, hipérboles e xogos de pala-

bras en textos publicitarios. 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

a 

e 

i 

13.Uso guiado das  

TIC para a localización, selección, 

interpretación e organización da 

información. 

14.Identificación e valoración crítica 

das mensaxes e valores transmitidos 

I.Utilizar as TIC de mo-

do eficiente e responsa-

ble para a procura e tra-

tamento da información. 

I.1.Utiliza os medios informáticos para obter 

información. 

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

mesma. 

CCL 

CD 

CAA 

CCL 

CAA 



polo texto. 

Bloque 3.      Título: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 1.Produción de textos para comuni-

car coñecementos, experiencias ne-

cesidades: atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e argumen-

tativos) e a súa intención comunica-

tiva (informativos, literarios, pres-

criptivos e persuasivos). 

2.Cohesión do texto: enlaces, substi-

tucións léxicas, mantemento do 

tempo verbal e puntuación. 

3.Aplicación das normas ortográfi-

cas e signos de puntuación (punto e 

coma, guión, dous puntos, raia, sig-

nos de entoación, parénteses, etc). 

Acentuación. 

4.Orde e presentación. 

A.Producir textos con 

diferentes intencións 

comunicativas con cohe-

rencias, respectando a 

súa estrutura e aplicando 

as regras ortográficas 

coidando a caligrafía, 

orde e presentación. 

A.1.Escribe, en diferentes soportes, textos pro-

pios do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar 

e social: diarios, cartas, correos electrónicos, 

novas, textos literarios, folletos informativos e 

literarios, narracións, textos científicos, anun-

cios publicitarios, regulamentos, receitas, ins-

trucións, normas, solicitudes,... 

A.2.Escribe textos usando o rexistro adecuado, 

organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais cohesivas e 

respectando as normas gramaticais e ortográfi-

cas. 

A.3.Escribe diferentes tipos de textos adecuan-

do a linguaxe ás características do xénero, se-

guindo modelos, encamiñados a desenvolver a 

súa capacidade creativa na escritura. 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

e 5.Normas e estratexias para a produ-

ción de textos: planificación (fun-

ción, destinatario, estrutura,..). 

6.Revisión e mellora do texto. 

7.Realización de ditados. 

B.Aplicar todas as fases 

do proceso de escritura 

na produción de textos 

escritos de distinta índo-

le: planificación, textua-

lización, revisión e rees-

critura, utilizando es-

quemas e mapas concep-

tuais, aplicando estrate-

xias de tratamento da 

información, redactando 

os seus textos con clari-

dade, precisión e correc-

ción, revisándoos para 

melloralos e avaliando, 

B.1.Resume o contido de textos propios do 

ámbito da vida persoal e do ámbito escolar, 

recollendo as ideas principais, evitando parafra-

sear o texto e utilizando unha expresión per-

soal. 

B.2.Aplica correctamente os signos de puntua-

ción, as regras de acentuación e ortográficas 

propias do nivel. 

B.3Reproduce textos ditados con corrección. 

B.4.Emprega estratexias de procura e selección 

da información: tomar notas, elaborar esque-

mas, guións, borradores e mapas conceptuais. 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

CCL 

 

CCL 



coa axuda de guías, as 

producións propias e 

alleas. 

CD 

CAA 

CSIEE 

e 8.Aplicación das normas ortográfi-

cas e signos de puntuación (punto e 

coma, guión, dous puntos, raia, sig-

nos de entoación e parénteses). 

Acentuación. 

C.Utilizar o dicionario 

como recurso para re-

solver dúbidas sobre a 

lingua, o uso ou a orto-

grafía das palabras. 

C.1.Utiliza habitualmente o dicionario, en pa-

pel e en liña, no proceso de escritura. 

CCL 

CAA 

a 

e 

9.Creación de textos utilizando a 

linguaxe verbal e non verbal con 

intención informativa: carteis publi-

citarios. Anuncios. Cómics. 

D.Elaborar proxectos 

individuais ou colecti-

vos sobre diferentes 

temas da  área. 

E.Favorecer a través da 

linguaxe a formación 

dun pensamento crítico. 

D.1.Elabora gráficas a partir de datos seleccio-

nados e organizados procedentes de diferentes 

textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

D.2.Presenta un informe de forma ordenada e 

clara, utilizando soporte papel e informático, 

sobre problemas 

Ou situacións sinxelas, escollendo información 

de diferentes fontes (directas, libros, Internet), 

seguindo un plan de traballo e expresando con-

clusións. 

D.3.Elabora un informe seguindo un guión es-

tablecido que supoña a procura, selección e 

organización da información de textos de carác-

ter científico, xeográfico ou histórico. 

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

valoracións argumentadas e usa, de xeito habi-

tual, unha linguaxe non sexista. 

CCL 

CAA 

 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

e 10.Produción de textos segundo o 

Plan de escritura. 

F.Levar a cabo o plan de 

escritura que dea  res-

posta a unha planifica-

ción sistemática de me-

llora da eficacia escrito-

ra e fomente a creativi-

dade. 

G.Utilizar as TIC de 

modo eficiente e respon-

sable para presentar as 

F.1.Planifica e redacta textos seguindo uns pa-

sos: planificación, redacción, revisión e mello-

ra. 

-Determina con antelación como será o texto, a 

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

presentación. 

-Adapta a expresión á intención, tendo en conta 

ao interlocutor e o asunto de que se trata. 

-Presenta os escritos con limpeza, claridade, 

precisión e orde os escritos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 



súas producións. -Reescribe o texto. 

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

como a dos seus compañeiros. 

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

sentar textos e buscar a información, crear tá-

boas e gráficas. 

 

 

CCL 

CSC 

Bloque: 4      COÑECEMENTO DA LINGUA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 1.A palabra. 

2.Recoñecemento das distintas cla-

ses de palabras e explicación refle-

xiva do seu uso en situacións con-

cretas de comunicación (nome, ver-

bo, adxectivo, preposición, adverbio, 

conxunción, pronomes, artigos, 

interxeccións). 

3.Conxugación dos verbos regulares 

e irregulares máis frecuentes. 

A.Aplicar os coñece-

mentos básicos sobre a 

estrutura da lingua, a 

gramática (categorías 

gramaticais), o vocabu-

lario (formación e signi-

ficado das palabras e 

campos semánticos), así 

coma as regras de orto-

grafía para favorecer 

unha comunicación máis 

eficaz. 

A.1.Identifica todas as categorías gramaticais 

pola súa función na lingua: presentar ao nome, 

substituír ao nome, expresar características do 

nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 

relacionar palabras ou oracións. 

A.2.Conxuga e usa con corrección todos os 

tempos simples e compostos nas formas per-

soais e non persoais de modo indicativo e 

subxuntivo de todos os verbos. 

A.3.Diferenza familias de palabras. 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

e 4.Vocabulario. sinónimos e antóni-

mos, palabras polisémicas e homó-

nimas, arcaísmos, estranxeirismos e 

neoloxismos. Frases feitas. Forma-

ción de substantivos, adxectivos e 

verbos. Recursos derivativos: pre-

fixos e sufixos na formación de no-

mes, adxectivos e verbos. Siglas e 

abreviaturas. 

5.Recoñecemento e observación 

reflexiva dos constituíntes oracio-

nais: a oración simple, suxeito e 

predicado. 

6.Recoñecemento e uso dalgúns 

conectores textuais (de orde, con-

B.Desenvolver as des-

trezas e competencias 

lingüísticas a través do 

uso da lingua. 

B.1.Identifica e usa sinónimos e antónimos, 

palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos, 

estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, 

siglas e abreviaturas. 

B.2.Recoñece palabras compostas, prefixos e 

sufixos e crea palabras derivadas. 

B.3.Identifica e clasifica os diferentes tipos de 

palabras nun texto. 

B.4.Recoñece e usa os conectores básicos entre 

oracións: causa, consecuencia, finalidade... 

B.5.Identifica as oracións como unidades de 

significado completo. 

Recoñece a oración simple, diferencia entre 

suxeito e predicado. 

CCL 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

CCL 

 

 

CCL 

 



traste e explicación) e dos principais 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticais (substitucións pro-

nominais) coma léxicos (elipses e 

substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

 

 

CCL 

 

 

e 7.Uso eficaz do dicionario para am-

pliación de vocabulario e como con-

sulta ortográfica e gramatical. 

C.Sistematizar a adqui-

sición de vocabulario a 

través dos textos. 

C.1.Recoñece a estrutura do dicionario e tipos 

de dicionario, en diferentes soportes e úsaos 

para buscar o significado de calquera palabra 

(derivadas e sinónimas). 

C.2.Selecciona a acepción correcta segundo o 

contexto de entre as varias que lle ofrece o di-

cionario. 

C.3.Recoñece e usa as normas ortográficas nas 

súas producións escritas. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

CCL 

e 8.Recoñecemento das distintas cla-

ses de palabras e explicación refle-

xiva do seu uso en situacións con-

cretas de comunicación (nome, ver-

bo, adxectivo, preposición, adverbio, 

conxunción, pronomes, artigos, 

interxeccións). 

9.Ortografía: utilización das regras 

básicas de ortografía.  Regras de 

acentuación. 

10.Clases de nomes: comúns, pro-

pios, individuais, colectivos, concre-

tos e abstractos. 

11.Utilización adecuada dos signos 

de puntuación. 

12.As relacións gramaticais. Re-

coñecemento e explicación reflexiva 

das relacións que se establecen entre 

o substantivo e o resto dos compo-

ñentes do grupo nominal. 

D.Desenvolver estrate-

xias para mellorar a 

comprensión oral  e es-

crita a través do coñe-

cemento da lingua. 

D.1.Sinala as características que definen ás 

diferentes clases de palabras e nomes. Clasifi-

cación e uso para construír o discurso nos dife-

rentes tipos de producións. 

D.2.Utiliza correctamente as normas de con-

cordancia de xénero e número na expresión oral 

e escrita. 

D.3.Aplica correctamente as normas de acen-

tuación e clasifica as palabras dun texto. 

D.4.Usa con corrección os signos de puntua-

ción. 

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

D.6.Utiliza unha sintaxe adecuada nas súas 

producións escritas. 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

e 13.Utilización de material multime- E.Utilizar programas E.1.Utiliza distintos programas educativos dixi- CCL 



i dia educativo e outros recursos di-

dácticos ao seu alcance e propios da 

súa idade. 

educativos dixitais para 

realizar tarefas e avanzar 

na aprendizaxe. 

tais como apoio e reforzo da aprendizaxe. CD 

CAA 

d 

e 

i 

o 

14.As variedades da lingua. 

15.Coñecemento xeral da realidade 

plurilingüe de España e a súa valo-

ración como fonte de enriquecemen-

to persoal e como unha mostra da 

riqueza do noso patrimonio histórico 

e cultural. 

F.Coñecer a variedade 

lingüística de España e 

do español como fonte 

de enriquecemento cul-

tural. Mostrar respecto 

tanto cara ás linguas e 

dialectos que se falan en 

España, como cara ao 

español de América. 

F.1.Valora a variedade lingüística de España e 

o español de América. 

F.2.Recoñece e identifica algunha das caracte-

rísticas relevantes (históricas, socioculturais, 

xeográficas e lingüísticas) das linguas oficiais 

de España. 

CCL 

CD 

CAA 

Bloque: 5     Título: Educación literaria 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

d 

e 

1.Valoración dos textos literarios 

como vehículo de comunicación e 

como fonte de coñecemento doutros 

mundos, tempos e culturas e como 

gozo persoal. 

A.Valorar os textos lite-

rarios e utilizar a lectura 

como fonte de lecer e 

información e conside-

rala como un medio de 

aprendizaxe e enrique-

cemento persoal de má-

xima importancia. 

A.1.Recoñece e valora as características fun-

damentais de textos literarios narrativos, poéti-

cos e dramáticos. 

CCL 

CCEC 

d 

e 

2.Distinción entre conto e lenda. 

Coñecemento de lendas españolas e 

doutros países. 

3.Lectura guiada de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, 

adaptacións de obras clásicas e lite-

ratura actual. 

4.Lectura comentada de poemas, 

relatos e obras teatrais. 

5.Identificación de recursos litera-

rios. 

B.Integrar a lectura ex-

presiva e a comprensión 

e interpretación de tex-

tos literarios narrativos, 

líricos e dramáticos na 

práctica escolar e re-

coñecer e interpretar 

algúns recursos da lin-

guaxe literaria (metáfo-

ras, personificacións, 

hipérboles e xogos de 

palabras), e diferenciar 

as principais conven-

B.1.Realiza lecturas guiadas de textos narrati-

vos de tradición oral, literatura infantil, adapta-

cións de obras clásicas e literatura actual. 

B.2.Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, 

personificacións, hipérboles e xogos de pala-

bras en textos literarios. 

CCL 

CAA 



cións formais dos xéne-

ros. 

 6.Identificación de recursos litera-

rios. 

C.Coñecer e valorar os 

recursos literarios da 

tradición oral: poemas, 

cancións, contos, refráns 

ou adiviñas. 

C.1.Distingue algúns recursos retóricos e mé-

tricos propios dos poemas. 

C.2.Utiliza comparacións, metáforas, aumenta-

tivos, diminutivos e sinónimos en textos litera-

rios. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

d 

e 

i 

7.Creación de textos literarios en 

prosa ou en verso, valorando o sen-

tido estético e a creatividade: contos, 

poemas, adiviñas, cancións e teatro. 

D.Producir a partir de 

modelos dados textos 

literarios en prosa ou en 

verso, con sentido esté-

tico e creatividade: con-

tos, poemas, adiviñas, 

cancións e fragmentos 

teatrais. 

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

cións e sinxelas obras teatrais) a partir de pau-

tas ou modelos dados utilizando recursos léxi-

cos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas pro-

ducións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

d 

e 

8.Creación de textos literarios en 

prosa ou en verso, valorando o sen-

tido estético e a creatividade: contos, 

poemas, adiviñas, cancións e teatro. 

E.Producir a partir de 

modelos dados textos 

literarios en prosa ou en 

verso, con sentido  esté-

tico e creatividade. Con-

tos, poemas, adiviñas, 

cancións, e fragmentos 

teatrais. 

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

cións e sinxelas obras teatrais) a partir de pau-

tas ou modelos dados utilizando recursos léxi-

cos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas pro-

ducións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

d 

e 

9.Comprensión, memorización e 

recitado de poemas co ritmo, entoa-

ción e dicción adecuados. 

10.Dramatización e lectura dramati-

zada de textos literarios. 

F.Participar con interese 

en dramatizacións de 

textos literarios adapta-

dos á idade e de produ-

cións propias ou dos 

compañeiros, utilizando 

adecuadamente os re-

cursos básicos dos inter-

cambios orais e da téc-

nica teatral. 

F.1.Realiza dramatizacións individualmente e 

en grupo de textos literarios apropiados ou ade-

cuados á súa idade e de textos de produción 

propia. 

F.2.Memoriza e reproduce textos orais adecua-

dos á súa idade: contos, poemas, cancións, re-

fráns e adiviñas. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

b 

e 

o 

11.Valoración da literatura en cal-

quera lingua (maioritaria, minorita-

ria ou minorizada) como vehículo de 

G.Valorar a literatura en 

calquera lingua, espe-

cialmente en lingua ga-

G.1.Valora a literatura en calquera lingua, es-

pecialmente en lingua galega, como vehículo 

de comunicación e como recurso de gozo per-

CCL 

CSC 

CCEC 



 

ÁREA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

Bloque:1     Título: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

a 

e 

1.Comprensión de textos orais pro-

cedentes da radio, da tv ou da inter-

net, con especial incidencia na noti-

cia, na entrevista, na reportaxe infan-

til e nos debates e comentarios de 

actualidade, para obter información 

xeral sobre feitos e acontecementos 

que resulten significativos, distin-

guindo información de opinión. E 

elaboración dun resumo. 

A.Comprender textos 

orais diversos, proceden-

tes da radio, da tv ou da 

internet, interpretando as 

intencións explícitas así 

como as intencións, opi-

nións e valores non explí-

citos. 

A.1.Comprende as ideas principais e secunda-

rias dun texto oral, procedente da radio, da tv 

ou de internet, identificando o tema  e elabo-

rando un resumo. 

A.2.Comprende o significado literal e infe-

rencial dun texto oral, distinguindo a infor-

mación da opinión. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

d 

d 

e 

i 

o 

2.Valoración dos medios de comuni-

cación social como instrumento de 

aprendizaxe e de acceso a informa-

cións e experiencias doutras persoas. 

3.Uso de documentos audiovisuais 

como medio de obter, identificar, 

seleccionar, clasificar, comparar e 

relacionar con progresiva autonomía 

informacións  relevantes para apren-

der. 

4.Interpretación elemental en textos 

orais da retranca, da ironía e de do-

bres sentidos, recoñecendo a primei-

ra como un trazo característico da 

lingua galega. 

B.Valorar e utilizar os 

documentos av dos medio 

de comunicación como 

instrumento de apxde. 

C.Interpretar a retranca, a 

ironía e os dobres senti-

dos, entendendo a primei-

ra como un trazo caracte-

rístico da lingua galega. 

B.1.Identifica en documentos av a informa-

ción relevante, valora os medios de comuni-

cación como instrumento de apxe. 

B.2.Usa documentos av como medio para 

obter identificar, clasificar, comparar e rela-

cionar informacións. 

C.1.Interpreta en producións orais a retranca, 

a ironía e os dobres sentidos. 

C.2.Recoñece a retranca como un trazo carac-

terístico da lingua galega. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

CCL 

 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

comunicación e como recurso de 

gozo persoal. 

lega, como vehículo de 

comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

soal. 



a 

b 

c 

e 

o 

 

5.Comprensión e produción de textos 

orais para aprender e para informar-

se, tanto os creados con finalidade 

didáctica como os de uso cotiá, de 

carácter informal (conversas entre 

iguais e no equipo de traballo) e dun 

maior grao de formalización (expo-

sicións da clase, entrevistas ou deba-

tes). 

D.Comprender e producir 

textos orais propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

D.1.Participa axeitadamente nunha conversa 

entre iguais, comprendendo o que di o inter-

locutor e intervindo coas propostas propias. 

D.2.Sigue unha exposición da clase e extrae 

as ideas máis destacadas. 

D.3.Fai pequenas exposicións na aula ade-

cuando o discurso ás diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, describir e expoñer), 

utilizando o dicionario se é preciso. 

D.4.Participa activamente no traballo en gru-

po, así como nos debates. 

D.5.Identifica o grao de formalidade da situa-

ción de comunicación e axusta a súa produ-

ción. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEEE 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CSIEE 

CAA 

 

 

a 

c 

e 

o 

 

6.Actitude de escoita adecuada ante 

situacións comunicativas (tolerancia 

ás opinións, escoita tenta, respecto 

das de quen fala sen interrupcións 

inadecuadas, contacto visual). 

E.Manter unha actitude 

de escoita activa, respec-

tando as opinións dos e 

das demais. 

E.1.Escoita atentamente as intervencións dos 

e das demais en actos de fala orais, sen inte-

rromper. 

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

CCL 

CSC 

CSC 

CAA 

a 

d 

c 

e 

 

7.Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas de relación 

social especialmente as destinadas a 

favorecer a convivencia (debates, 

exposicións curtas, conversas, expre-

sións espontáneas, discusións, asem-

bleas, narracións orais, entrevistas) 

con valoración e respecto das normas 

que rexen a interacción oral (quendas 

de palabra, roles diversos no inter-

cambio, respecto ás opinións das 

demais persoas, ton de voz, posturas 

e xestos adecuados). 

F.Participar nas diversas 

situacións de intercambio 

oral que se producen na 

aula amosando valoración 

e respecto polas normas. 

F.1.Respecta as quendas de palabra nos inter-

cambios orais. 

F.2.Respecta as opinións das persoas partici-

pantes nos intercambios orais e é consciente 

da posibilidade de empregar a lingua galega 

en calquera intercambio oral dentro da escola 

ou fóra dela. 

F.3.Emprega unha xestualidade adaptadas ao 

discurso, para reforzalo e facilitar a súa com-

prensión, procurando a empatía coa persoa 

interlocutora. 

F.4.Exprésase cunha pronuncia e dicción co-

rrectas: articulación, ritmo, entoación e volu-

me. 

F.5.Participa activamente na conversa formu-

lando e contestando preguntas. 

CCL 

CSC 

CAA 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

CSC 

CAA 

CCEC 



 

a 

b 

e 

o 

8.Uso de estratexias elementais para 

comprender e facer comprender as 

mensaxes orais: fluidez, claridade, 

orde, léxico apropiado, pronuncia 

correcta, ton de voz, entoación, se-

xualidade. Incorporación das inter-

vencións das demais persoas, formu-

lación de preguntas coherentes e 

percepción das reaccións. 

G.Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen con-

tradicións, sen repeticións 

innecesarias e usando 

nexos adecuados. 

G.1.Planifica e elabora un discurso oral cohe-

rente, sen contradicións nin repeticións inne-

cesarias, utilizando un vocabulario adecuado 

á súa idade. 

G.2.Elabora un discurso oral cohesivo, utili-

zando nexos adecuados. 

G.3.Emprega o rexistro lingüístico (formal ou 

informal) adecuado a cada contexto. 

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

cunha pronuncia e entoación axeitada e propia 

da lingua galega. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

 

 

CCL 

CSC 

b 

e 

i 

 

9.Produción de textos orais propios 

dos medios de comunicación social 

mediante simulación ou participa-

ción para ofrecer e compartir infor-

mación e opinión. 

H.Elaborar textos propios 

dos medios de comunica-

ción. 

H.1.Elabora textos propios dos medios de 

comunicación. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC 

d 

e 

10.Utilización de estratexias para 

potenciar a expresividade das men-

saxes orais (acenos, miradas, postu-

ras corporais). 

I.Reforzar a eficacia co-

municativa das súas men-

saxes orais coa utilización 

de elementos propios da 

linguaxe xestual. 

I.1.Utiliza a expresividade corporal: acenos, 

miradas, postura corporal... para reforzar o 

sentido das súas producións orais. 

CCL 

CCEC 

CSC 

CAA 

b 

d 

e 

11.Actitude de cooperación e de res-

pecto en situacións de aprendizaxe 

compartida. 

J.Amosar respecto e 

cooperación nas situa-

cións de aprendizaxe en 

grupo. 

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

e contribúe activamente ao traballo en grupo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

e 12.Interese por expresarse oralmente 

coa pronuncia e coa entoación ade-

cuadas. 

K.Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoa-

ción adecuadas. 

K.1.Interésase por expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación adecuada a cada acto 

comunicativo. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

a 

d 

e 

o 

13.Uso dunha linguaxe con discrimi-

natoria e respectuosa coas diferen-

zas. 

L.Usar unha linguaxe non 

discriminatoria e respec-

tuosa coas diferenzas. 

I.1.Usa unha linguaxe non sexista. 

I.2.Usa unha linguaxe respectuosa coas dife-

renzas. 

CCL 

CSC 

CCL 

CCEC 

a 

d 

14.Recoñecemento e valoración das 

diferenzas dialectais orais da lingua 

M.Recoñecer e valorar as 

diferenzas dialectais orais 

M.1.Recoñece textos orais pertencentes a 

diferentes variedades da lingua galega. 

CCL 

CSC 



e 

o 

 

galega, como elemento enriquecedor 

da lingua. 

da lingua galega. M.2.Valora as diferenzas dialectais orais da 

lingua galega como un símbolo de riqueza 

lingüística e cultural e o estándar como va-

riante unificadora. 

CCEC 

a 

d 

e 

o 

15.Identificación da lingua galega 

con calquera contexto de uso oral da 

lingua: en diferentes ámbitos profe-

sionais (sanidade, Administración, 

xustiza, educación, medios de comu-

nicación...) e en conversas con per-

soas coñecidas ou descoñecidas. 

N.Identificar a lingua 

galega con calquera con-

texto de uso oral. 

N.1.Identifica a lingua galega con calquera 

contexto profesional oral: sanidade, Adminis-

tración, xustiza, educación, medios de comu-

nicación... 

N.2.Recoñece a validez da lingua galega para 

conversas coñecidas ou descoñecidas. 

CCL 

CCEC 

CCL 

CD 

CSC 

Bloque: 2      Título: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

b 

e 

i 

j 

o 

1.Comprensión da información rele-

vante en textos das situacións cotiás 

de relación social: correspondencia, 

normas, programas de actividades, 

convocatorias, plans de traballo ou 

regulamentos. 

2.Comprensión de textos proceden-

tes dos medios de comunicación so-

cial (incluídas webs infantís e xuve-

nís) con especial incidencia na noti-

cia, na entrevista e nas cartas á di-

rección do xornal, para obter infor-

mación xeral, localizando informa-

cións destacadas. 

3.Comprensión de textos do ámbito 

escolar en soporte papel ou dixital 

para aprender e para informarse, 

tanto os producidos con finalidade 

didáctica como os de uso social (fo-

lletos informativos ou publicitarios, 

prensa, programas, fragmentos litera-

rios). 

A.Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar 

información explícita en 

textos escritos de soportes 

variados (webs infantís, 

libros, carteis) e realizar 

inferencias determinando 

intencións e dobres senti-

dos. 

A.1.Comprende a información relevante de 

textos procedentes dos medios de comunica-

ción social ou propios de situacións cotiás. 

A.2.Identifica as ideas principais e secunda-

rias dun texto (narrativo, descritivo, expositi-

vo e argumentativo). 

A.3.Busca, localiza e selecciona información 

concreta dun texto, deducindo o significado 

de palabras e expresións polo contexto. 

A.4.Interpreta metáforas, personificacións, 

hipérboles, ironías e dobres sentidos en tex-

tos). 

A.5.Identifica a estrutura dun texto e recoñece 

algúns mecanismos de cohesión. 

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

autora e diferencia información, opinión e 

publicidade. 

A.7.Emprega o dicionario para resolver as 

dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

A.8.Fai unha lectura rápida, selectiva ou inte-

gral en función das necesidades de cada mo-

mento. 

CCL 

CD 

CSC 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

CCL 

b 

e 

4.Integración de coñecementos e de 

informacións procedentes de diferen-

B.Interpretar e compren-

der a información proce-

B.1.Interpreta e comprende a información de 

gráficos, esquemas, mapas conceptuais e ilus-

CCL 

CAA 



tes soportes para aprender, compa-

rando, clasificando,, identificando e 

interpretando con especial atención 

aos datos que se transmiten mediante 

gráficos, esquemas e ilustracións. 

dente de gráficos, esque-

mas e ilustracións. 

tracións, relacionando esta co contido do tex-

to que a acompaña. 

CSC 

CSIEE 

CMCT 

b 

e 

5.Subliñado, esquematización e re-

sumo da información relevante dun 

texto. 

C.Realizar o subliñado 

das ideas principais dun 

texto, e esquematizar e 

resumindo seu contido. 

C.1.Realiza o subliñado das ideas principais 

dun texto. 

C.2.Esquematiza as ideas dun texto, indican-

do as ideas principais e secundarias. 

C.3.Realiza o resumo dun texto. 

CCL 

CAA 

CCL 

CAA 

b 

e 

6.Uso das estratexias de control do 

proceso lector (anticipación, formu-

lación de hipóteses, relectura...). 

D.Utilizar estratexias para 

mellorar a lectura. 

D.1.Deduce o posible cntido dun texto antes 

de lelo, axudándose do título e as ilustracións. 

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

para acadar a comprensión integral, cando é 

preciso. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

CCL 

CD 

CAA 

b 

e 

i 

7.Uso dirixido das tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

a localización, selección, interpreta-

ción e organización da información. 

E.Utilizar as tecnoloxías 

da información para tratar 

a información nun texto. 

E.1.Utiliza as tecnoloxías da información 

para localizar e seleccionar a información nun 

texto. 

E.2.Utiliza as tecnoloxías da información 

para organizar a información dun texto. 

E.3.Utiliza dicionarios dixitais para interpre-

tar a información dun texto. 

CCL 

CD 

CAA 

 

CCL 

CSIEE 

b 

e 

o 

8.Realización de diferentes tipos de 

lectura: de investigación, de aprendi-

zaxe, de gozo persoal, de resolución 

de problemas. 

F.Realizar diferentes ti-

pos de lectura. 

F.1.Realiza diferentes tipos de lectura en fun-

ción de cada texto: de investigación, de 

aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución 

de problemas. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

a 

b 

e 

9.Lectura expresiva de textos litera-

rios e non literarios, de diferente 

tipoloxía textual. 

10.Dramatización e lectura dramati-

zada de textos literarios e non litera-

rios. 

G.Ler expresivamente 

textos de diversa tipolo-

xía (dramatizando cando 

é preciso) con fluidez e 

precisión, atendendo á 

dicción, entoación, inten-

sidade de voz, ritmo e 

velocidade, adecuados ás 

G.1.Descodifica con precisión e rapidez as 

palabras. 

G.2.Le textos en voz alta con fluidez e preci-

sión. 

G.3.Le textos en voz alta con ritmo, velocida-

de e ton da voz adecuados. 

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

auditorio: gozar escoitando, obter nova in-

CCL 

CAA 

 

CCL 

 

CCL 

 

 



diversas situacións fun-

cionais da lectura en voz 

alta (ler para que alguén 

goce escoitando, ler para 

dar a coñecer un texto 

descoñecido, ler para 

compartir información 

que se acaba de localizar) 

facendo participar a au-

diencia da súa interpreta-

ción. 

formación... 

G.5.Fai lecturas dramatizadas de textos. 

CCL 

AA 

CSC 

 

CCL 

CSC 

a 

b 

e 

i 

11.Uso da biblioteca de aula e do 

centro, amosando coñecemento da 

súa organización (catalogación, fun-

cionamento)me participación en ac-

tividades literarias e na elaboración 

de propostas. 

12.Utilización das bibliotecas, in-

cluíndo as virtuais, de xeito cada vez 

máis autónomo, para obter informa-

ción e modelos para a produción 

escrita. 

H.Usar as bibliotecas da 

aula e do centro, así como 

as virtuais, con autonomía 

abonda, comprendendo 

como se organiza e cola-

borando no seu coidado e 

mellora. 

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

para obter datos e informacións, e colabora no 

seu coidado e mellora. 

H.2.Usa a biblioteca de centro con autono-

mía, para obter datos e informacións, e cola-

bora no seu coidado e na súa mellora. 

H.3.Usa as bibliotecas virtuais, para obter 

datos e informacións, con autonomía. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

CCL 

CAA 

CD 

a 

b 

e 

13.Mantemento adecuado e amplia-

ción da biblioteca persoal. 

I.Ter interese por ter unha 

biblioteca propia, física 

ou virtual. 

I.1.Amosa interese pola conservación e orga-

nización dos seus libros físicos e/ou virtuais. 

CCL 

CAA 

CSC 

a 

b 

e 

14.Interese polos textos escritos co-

mo fonte de aprendizaxe e como 

medio de comunicación de  expe-

riencias e de regulación da convi-

vencia. 

J.Amosar interese polos 

textos escritos como fonte 

de aprendizaxe e medio 

de comunicación. 

J.1.Amosa interese pola lectura como fonte 

de aprendizaxe e medio de comunicación. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

b 

e 

m 

15.Desenvolvemento da autonomía 

lectora, da capacidade de elección de 

temas e de textos e de expresión das 

preferencias persoais. 

K.Amosar autonomía 

lectora e capacidade de 

seleccionar textos do seu 

interese, así como ser 

quen de expresar prefe-

K.1.Amosa autonomía lectora e capacidade 

de seleccionar textos do seu interese. 

K.2.Expresa opinións e valoracións sobre as 

lecturas feitas. 

CCL 

CCL 

CSC 

CAA       CSIEE 



rencias. 

a 

d 

e 

o 

16.Análise de textos escritos en dife-

rentes variedades da lingua galega. 

L.Analizar textos escritos 

en diferentes variedades 

da lingua galega. 

L.1.Percibe as diferencias lingüísticas presen-

tes nas variedades da lingua galega. 

L.2.Valora a variedade interna da lingua co-

mo símbolo de riqueza lingüística e cultural, 

así como o estándar como variante unificado-

ra. 

CCL 

CCEC 

CCL 

CSC 

CCEC 

Bloque: 3     Título: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

a 

b 

e 

1.Uso das estratexias de planifica-

ción, de textualización (formato, 

estrutura, ortografía e normas lin-

güísticas, puntuación, coherencia e 

cohesión...) e revisión como partes 

do proceso escritor. 

A.Usar as estratexias de 

planificación, textualiza-

ción e revisión do texto. 

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

comezar a escribir, xerando ideas, seleccio-

nando e estruturando a información, mediante 

notas, esquemas, guións ou mapas concep-

tuais. 

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

coherencia e cohesionando os enunciados. 

A.3.Respecta as regras de puntuación no tex-

to. 

A.4.Aplica a norma lingüística: ortografía, 

acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha 

linguaxe non sexista. 

A.5.Revisa e reescribe o texto cando é preci-

so. 

A.6.Usa o dicionario durante a elaboración de 

textos. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

 

CCL 

a 

b 

e 

i 

2.Composición de textos propios de 

situacións cotiás de relación social 

(correspondencia, normas, progra-

mas, convocatorias, plans de traba-

llo, mensaxes curtas) de acordo coas 

características propias destes xéne-

ros. 

3.Composicion de textos de informa-

ción e de opinión característicos dos 

medios de comunicación social sobre 

B.Producir textos de dife-

rente tipoloxía que permi-

tan narrar, describir, re-

sumir, explicar e expoñer 

opinións, emocións e in-

formacións relacionadas 

con situacións cotiás e 

aquele que sexan caracte-

rísticos dos medios de 

comunicación. 

B.1.Elabora, en diferentes soportes, textos 

propios da vida cotiá e académica, imitando 

modelos: cartas e correos electrónicos, men-

saxes curtas, normas, programas... 

B.2.Escribe, en diferentes soportes, textos 

propios dos medios de comunIcación, imitan-

do modelos. 

B.3.Elabora diferentes tipos de textos (narra-

tivos, expositivos, descritivos ou argumenta-

tivos) adaptando a linguaxe ás características 

CCÑ 

CAA 

CD 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 



feitos e acontecementos significati-

vos, con especial incidencia na noti-

cia, na entrevista, no comentario 

breve sobre libros ou música, en si-

tuacións reais ou simuladas. 

de cada xénero. 

B.4.Escribe textos coherentes e cohesivos, 

usando o rexistro adecuado. 

B.5.Resume o contido de textos propios do 

ámbito da vida persoal ou familiar ou dos 

medios de comunicación. 

CAA 

 

CCL 

CAA 

 

 

b 

e 

4.Produción de textos relacionados 

co ámbito académico para obter, 

organizar e comunicar información 

(cuestionarios, enquisas, resumos, 

esquemas, informes, descricións, 

explicacións). 

C.Elaborar textos do ám-

bito académico para ob-

ter, organizar e comunicar 

información. 

C.1.Elabora textos do ámbito académico para 

obter, organizar e comunicar información: 

cuestionarios, enquisas, resumos, informes... 

CCL 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

e 

j 

5.Redacción de textos breves creati-

vos carteis publicitarios, anuncios, 

cómics, contos, poemas, cancións, 

anécdotas... 

D.Elaborar textos breves 

con creatividade. 

D.1.Expresa nos seus textos de maneira ima-

xinativa ideas, sentimentos e/ou emocións; 

narra accións e presenta personaxes, obxectos 

e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, 

cómics, contos, poemas, cancións, anécdo-

tas... 

D.2.Escribe textos breves de carácter creativo 

con certa riqueza léxica. 

D.3.Aprecia os usos creativos da linguaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

b 

d 

e 

i 

j 

6.Uso progresivamente autónomo 

das TIC na busca de información, o 

tratamento dos textos e a realización 

de presentacións. 

E.Usar de maneira autó-

noma as TIC para a busca 

de información, tratamen-

to dos textos e realización 

de presentacións. 

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

para consultar o dicionario. 

E.2.Emprega procesadores de textos de ma-

neira autónoma. 

E.3.Utiliza correctores de textos. 

E.4.Utiliza as TIC para realizar presentacións. 

CCL 

CD      CAA     

CSIEE 

 

CCL 

CD      CAA     

CSIEE 

b 

e 

i 

j 

7.Utilización de elementos gráficos e 

para textuais para facilitar a com-

prensión (ilustracións, gráficos, tá-

boas e tipografía) e ilustración crea-

tiva dos propios textos. 

F.Utilizar recursos gráfi-

cos e paratextuais que 

faciliten a comprensión 

dos textos e contribúan á 

súa ilustración creativa. 

F.1.Utiliza recursos gráficos e paratextuais 

para facilitar a comprensión dos textos e ilus-

tralos de maneira creativa. 

CCL 

CD 

CSIEE 

a 

b 

e 

8.Interese polo coidado e a presenta-

ción dos textos escritos e respecto 

pola norma ortográfica. 

G.Coidar a presentación 

dos traballos escritos en 

calquera soporte e valorar 

G.1.Coida a presentación dos traballos escri-

tos, en calquera soporte. 

G.2.Valora a lingua escrita como medio de 

CCL 

CD     CAA 

 



i 9.Valoración da escritura como ins-

trumento de relación social, de ob-

tención e de reelaboración da infor-

mación e dos coñecementos. 

a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

comunicación. CCL 

CSC 

Bloque: 4     Título: COÑECEMENTO DA LINGUA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e 1.Uso e identificación intuitiva da 

terminoloxía seguinte  nas activida-

des de produción e interpretación: 

denominación dos textos traballados; 

clases de palabras, sílaba tónica e 

átona; enunciados: frase e oración; 

tipos de enunciado: declarativos, 

interrogativo, exclamativo, imperati-

vo; enlaces: preposición, conxunción 

e interxección; grupo de palabras: 

núcleo e complementos; substanti-

vos, artigos e pronomes, adxectivos; 

tempo e modo verbal; persoa grama-

tical; modo imperativo e infinitivo; 

complementos do nome e comple-

mentos do verbo: o suxeito. 

A.Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical 

básica, implícita e fun-

cionalmente, como apoio 

á comprensión e á produ-

ción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemen-

to no uso da lingua. 

A.1.Recoñece as diferentes categorías grama-

ticais pola súa función na lingua: substantivo, 

artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, 

preposición, conxunción e interxección. 

A.2.Conxuga e usa con corrección as formas 

verbais persoais e non persoais dos verbos. 

A.3.Diferencia as sílabas que conforman cada 

palabra, diferenciando a sílaba tónica das áto-

nas. 

A.4.Identifica e clasifica os diferentes tipos de 

enunciado: declarativo, interrogativo, excla-

mativo e imperativo. 

A.5.Identifica as oracións simples, recoñe-

cendo o verbo e os seus complementos: o 

suxeito; utiliza correctamente a concordancia 

de xénero e número e recoñece os comple-

mentos do nome. 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

CCL 

CAA 

 

CAA 

b 

e 

2.Coñecemento das normas ortográ-

ficas, apreciando  o seu valor social e 

a necesidade de cinguirse a elas nos 

escritos. 

3.Uso de procedementos de deriva-

ción, de comparación e de contraste 

para xulgar sobre a corrección das 

palabras e xeneralizar as normas 

ortográficas. 

B.Coñecer e aplicar as 

normas ortográficas xe-

rais e as de acentuación 

en particular, apreciando 

o seu valor social e a ne-

cesidade de cinguirse a 

elas. 

B.1.Aplica correctamente as normas de acen-

tuación xerais e de acentuación diacrítica, así 

como as demais normas ortográficas, e apre-

cia o seu valor social e a necesidade de cin-

guirse a elas. 

CSC 

CCL 

CCEC 

 

e 4.Comparación e transformación de 

enunciados, mediante inserción, su-

presión, cambio de orde, segmenta-

C.Utilizar correctamente 

as regras de puntuación, 

así como unha sintaxe 

C.1.Emprega con correccións os signos de 

puntuación. 

C.2.Usa unha sintaxe adecuada nas súas pro-

CCL 

 

 



ción e recomposición, para xulgar 

sobre a gramaticalidade dos resulta-

dos e facilitar o desenvolvemento 

dos conceptos lingüísticos e da meta-

linguaxe. 

5.Comparación de estruturas sintác-

ticas diversas para observar a súa 

equivalencia semántica ou posibles 

alteracións do significado. 

6.Observación da inserción e coordi-

nación de oracións como procede-

mentos propios da explicación, tanto 

na escritura como na expresión oral. 

adecuada nas producións 

orais e escritas. 

ducións. 

C.3.Respecta as normas morfositácticas de 

colocación do pronome átono. 

CCL 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

e 7.Exploración das posibilidades do 

uso de diversos enlaces entre ora-

cións (causa, consecuencia, finalida-

de, contradición, condición...), así 

como doutros elementos de cohe-

sión, en relación coa composición de 

textos. 

D.Recoñecer e empregar 

axeitadamente os conec-

tores, así como outros 

elementos de cohesión. 

D.1.Usa axeitadamente diversos conectores 

entre oracións: causa, consecuencia, finalida-

de, contradición, condición... 

D.2.Recoñece determinados procesos de 

cohesión nos textos: anáfora, deixe, elipse, 

sinónimos... 

CCL 

CAA 

 

 

 

CCL 

CAA 

e 8.Identificación, en oracións, do ver-

bo e os seus complementos. Espe-

cialmente o suxeito, así como o pa-

pel semántico deste (axente, paciente 

e causa). 

9.Transformación de oracións de 

activa en pasiva, e viceversa, para 

mellorar a comprensión de textos. 

E.Identificar o papel se-

mántico do suxeito e 

transformar oracións acti-

vas en pasivas, e vicever-

sa, para mellorar a com-

prensión e produción de 

textos. 

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

do suxeito. 

F.Transforma oracións activas en pasiva, e 

viceversa. 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CAA 

e 10.Práctica do paso de estilo directo 

a estilo indirecto na narración e vi-

ceversa, para mellorar a produción 

de textos. 

F.Transformar un texto 

narrativo de estilo directo 

noutro de estilo indirecto 

e viceversa. 

F.1.Transforma un texto narrativo de estilo 

directo noutro de estilo indirecto e viceversa. 

CCL 

CAA 

b 

e 

i 

11.Uso eficaz do dicionario, en papel 

ou dixital, na busca da ampliación do 

vocabulario e como consulta ortográ-

fica e gramatical. 

G.Ampliar o vocabulario 

a partir do uso do dicio-

nario e do traballo e re-

flexión sobre as palabras 

G.1.Usa axeitadamente o dicionario para bus-

car calquera palabra, seleccionando a acep-

ción precisa segundo cada contexto. 

G.2.Recoñece e crea palabras derivadas (pre-

CCL 

CAA 

CD 

 



12.Ampliación do vocabulario, me-

diante o traballo con palabras sinó-

nimas, antónimas, homónimas, poli-

sémicas; aumentativos e diminuti-

vos, arcaísmos, neoloxismos, es-

tranxeirismos, frases feitas, siglas e 

abreviaturas. 

13.Ampliación do vocabulario me-

diante procedementos de creación de 

palabras: derivación (prefixos e su-

fixos) e composición. 

que conforman a lingua. fixación e sufixación) e compostas. 

G.3.Recoñece e usa sinónimos, antónimos, 

homónimos, palabras polisémicas, arcaísmos, 

neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, 

siglas e abreviaturas. 

 

 

CCL 

CAA 

 

CCL 

CCEC 

a 

d 

e 

h 

m 

o 

14.Coñecemento das características 

relevantes (históricas, sociocultu-

rais...) da lingua galega e identifica-

ción e valoración desta lingua dentro 

da realidade plurilingüe e pluricultu-

ral de España e de Europa. 

H.Coñecer as caracterís-

ticas relevantes da lingua 

galega e identificar e va-

lorar esta lingua dentro da 

realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e 

de Europa. 

H.1Recoñece e evita as interferencias entre as 

linguas que está a aprender. 

H.2.Identifica diferenzas, regularidades e se-

mellanzas sintácticas, ortográficas, morfo-

lóxicas e léxicas entre todas as linguas que 

coñece e/ou está a aprender, como punto de 

apoio para a súa aprendizaxe. 

CCL 

CCEC 

 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

a 

d 

e 

h 

m 

o 

15.Comparación entre aspectos das 

linguas que o alumnado coñece e/ou 

está a aprender para mellorar os pro-

cesos comunicativos e recoñecer as 

interferencias. 

I.Establecer relacións 

entre as diversas linguas 

que utiliza ou está a 

aprender o alumnado para 

reflexionar sobre como 

mellorar os seus procesos 

comunicativos na lingua 

galega. 

I.1.Recoñece e evita as interferencias entre as 

linguas que está a aprender. 

I.2.Identifica diferenzas, regularidades e se-

mellanzas sintácticas, ortográficas, morfo-

lóxicas e léxicas entre todas as linguas que 

coñece e/ou está a aprender, como punto de 

apoio para a súa aprendizaxe. 

CCL 

CCEC 

 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

Bloque: 5      Título: EDUCACIÓN LITERARIA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

b 

d 

e 

o 

1.Escoita, memorización e reprodu-

ción de textos procedentes da litera-

tura popular oral galega (refráns, 

adiviñas, lendas, contos, poemas, 

conxuros, cancións, ditos, romances, 

cantigas) e da literatura galega en 

A.Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar tex-

tos procedentes da litera-

tura popular galega e da 

literatura galega en xeral. 

A.1.Escoita,  memoriza e reproduce textos 

procedentes da literatura popular oral galega 

(refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, 

conxuros, cancións, ditos, romances, cantigas) 

e da literatura galega en xeral. 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

 



xeral. 

2.Valoración e aprecio do texto lite-

rario galego (oral ou non) como 

vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como 

recurso de goce persoal. 

ou non) como fonte de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de gozo persoal. 

 

 

 

CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

3.Lectura persoal, silenciosa e en voz 

alta de obras en galego adecuadas á 

idade e aos intereses (conto, cómic, 

novela). 

4.Lectura guiada de textos da litera-

tura infantil, adaptacións de obras 

literarias clásicas e literatura actual 

en diversos soportes. 

B.Ler textos e obras en 

galego da literatura infan-

til, adaptacións de obras 

clásicas e literatura ac-

tual, adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

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

literatura infantil, adaptacións de obras clási-

cas e literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

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

literatura infantil, adaptacións de obras clási-

cas e literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

CCL 

CD 

CCEC 

 

 

 

CCL 

CCEC 

CD 

b 

d 

e 

5.Lectura comentada de poemas, de 

relatos e de obras teatrais tendo en 

conta as convencións literarias (xé-

neros, figuras) e a presenza de certos 

temas e motivos repetitivos e tópi-

cos. 

C.Analizar as caracterís-

ticas dos diferentes xéne-

ros e as figuras literarias, 

así como temas e tópicos 

recorrentes. 

C.1.Recoñece as características fundamentais 

dos diferentes xéneros literarios; narrativa, 

poesía e teatro. 

C.2.Distingue algúns recursos retóricos e mé-

tricos propios dos poemas. 

C.3.Identifica e emprega algunhas figuras 

literarias: comparacións, metáforas, personifi-

cacións, hipérboles e xogos de palabras. 

C.4.Identifica temas e tópicos recorrentes na 

literatura. 

CCL 

CCEC 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

b 

e 

6.Recreación e composición de poe-

mas e relatos para comunicar senti-

mentos, emocións, estados de ánimo, 

lembranzas, recoñecendo as caracte-

rísticas dalgúns modelos. 

D.Recrear e compoñer 

poemas e relatos a partir 

de modelos dados. 

D.1.Recrea e compón poemas e relatos, a par-

tir de modelos dados, para comunicar senti-

mentos, emocións, estados de ánimo, lem-

branzas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

b 

d 

e 

7.Dramatización e lectura dramati-

zada de textos literarios diversos. 

E.Participar activamente 

en dramatizacións de tex-

tos literarios diversos. 

E.1.Participa activamente en dramatizacións 

de textos literarios diversos. 

CCL 

a 

d 

e 

8.Valoración da literatura en calque-

ra lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de co-

F.Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunica-

F.1.Valora a literatura en calquera lingua, 

como vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento e como recurso de goce persoal. 

CCL 

CSC 

CCEC 



o municación, fonte de coñecemento e 

como recurso de gozo persoal. 

ción, fonte de coñece-

mento e como recurso de 

gozo persoal. 

a 

d 

e 

o 

9.Interese por coñecer os modelos 

narrativos e poéticos que se utilizan 

noutras culturas. 

10.Comparación de imaxes, símbo-

los e mitos facilmente interpretables 

que noutras culturas serven para en-

tender o mundo e axudan a coñecer 

outras maneiras de relación sociais. 

G.Amosar interese, res-

pecto e tolerancia ante as 

diferenzas persoais, so-

ciais e culturais. 

G.1.Compara imaxes, símbolos e mitos sinxe-

los doutras culturas cos da cultura galega, 

amosando interese e respecto. 

G.2.Amosa curiosidade por coñecer outros 

costumes e formas de relación social, respec-

tando e valorando e diversidade cultural. 

CCL 

CCEC 

 

 

 

CCL 

CCEC 

 
 
ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS. 

OBXECTIVOS 

1. Fomentar a percepción e a interpretación persoal dos estados de ánimo, as emocións e os sentimientos propios e axenos integrando 

as características físicas e as cualidades personalis para incrementar a satisfacción persoal.   

2. Desenvolver o autocontrol de forma autónoma, afrontar as dificultades e emprender accións salvando os problemas e superando os 

sentimientos negativos que experimenta.  

3. Participar en tarefas colaborativas desafiantes que promovan a motivación e o afán por conseguir logros personais e grupais desen-

volvendo ao máximo o seu potencial. 

4. Adquirir habilidades de organización para a realización de tarefas escolares que promovan a responsabilidade. 

5. Coñecer pautas básicas de actuación para previr accidentes no fogar e aplicarse os primeiros auxilios a un mesmo en situacións co-

tiás. 

6. Aprender a utilizar estratexias de comunicación non verbal, integrándoas dentro da mensaxe verbal que se intenta transmitir estable-

cendo unha conexión entre ambas linguaxes. 



7. Crear ideas e opinións sobre cuestións diversas a partir das ideas aportadas por outras persoas. 

8. Utilizar o pensamiento de perspectiva e as habilidades de escoita, tales como o reforzo, a reestructuración e o reflexo de sentimentos, 

para comprender aos demais. 

9. Recoñecer prexuicios culturais a través do coñecemento, a resolución e a creación de dilemas morais. 

10. Analizar diversas formas de discriminación que permitan interiorizar as directrices da Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

en cuanto á igualdade entre homes e mulleres, o reparto de tarefas no fogar e o coidado familiar. 

11. Comportarse dacuerdo coas normas de convivencia establecidas implicándose na súa xestión democrática. 

12. Comunicar pensamentos, criterios e propósitos persoais de forma positiva utilizando diferentes estratexias de cooperación. 

13. Experimentar actitudes de colaboración e axuda entre iguais para desenvolver un grado de confianza mutua e a solidaridade que 

asegure a boa convivencia. 

14. Resolver situacións de conflito, a través da mediación non formal, utilizando a oportunidade de aprendizaxe e de crecemento persoal 

que nos brinda o conflito. 

15. Coñecer e expresar aquelas características e valores cívicos máis importantes da sociedade democrática, que aseguran os princi-

pios de convivencia da Constitución española. 

16. Tomar conciencia da importancia de participar, exercendo os dereitos e os deberes que afectan á participación. 

17. Establecer conexións entre a publicidade e o consumo reflexionando sobre a influencia que exerce a primeira sobre o segundo. 

CONTIDOS 

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa. 

O autoconcepto. A percepción do estado de ánimo. A interpretación das emocións. A satisfacción persoal. A integración do aspecto físi-

co na aceptación persoal. 



O autocontrol. As estratexias de autorregulación emocional. A capacidade de superar a frustración. O saber manexar, enfrentar e recu-

perarse dos sentimentos negativos. 

A responsabilidade. O propio potencial. A confianza como consecuencia da responsabilidade. O esforzo hacia o éxito persoal positivo 

para un mesmo e para os demais. As habilidades de organización para a realización das tarefas escolares. 

A iniciativa. A motivación intrínseca. A capacidade para tomar decisións de forma independente. O emprendemento. 

Os primeiros auxilios. A prevención de accidentes no ámbito familiar. Os primeIros auxilios a un mesmo. 

Bloque 2: A comprensión e o respeto  nas relacións interpersoais. 

As habilidades de comunicación. A postura e a distancia corporal axeitada na comunicación. Os elementos da comunicación non verbal 

que favorecen o diálogo. A comunicación non verbal activa. O turno de palabra. A entonación como recurso da expresión. 

A empatía. A comprensión activa dos demais. O pensamento de perspectiva. As habilidades de escoita activa: reforzo, reestruturación, 

reflexo de sentimentos. O razonamento das ideas de outras persoas. A elaboración de ideas e opinións a partir das ideas e opinións 

doutros. 

a tolerancia. As diferencias culturais. A detección de prexuizos. A conceptualización do dilema moral. A resolución de dilemas morais. 

Os dereitos e os deberes das persoas. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos: igualdade de dereitos e non discriminación por 

razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. A análise de formas de 

discriminación. A igualdade de dereitos de homes e mulleres e a corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da familia. 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais. As normas de convivencia. A implicación na xestión democrática das normas. 

A interdependencia e a cooperación. A solidaridade. A confianza mutua. As estratexias de axuda entre iguais e a colaboración. A lin-

guaxe positiva na comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. O afecto compartido e desinteresado entre 

amigos. 

A resolución do conflito. As normas básicas da mediación non formal. A comprensión do conflito como oportunidade. 



Os valores sociais e a democracia. As notas características da democracia. Os valores cívicos na sociedade democrática. Os principios 

de convivencia na Constitución española e os símbolos comúns de España e os españois. O dereito e o deber de participar. Os cauces 

de participación. 

O respeto e a conservación do medio ambiente. A análise da influencia da publicidade sobre o consumo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa. 

1. Sentir e mostrar satisfacción persoal baseándose na autoevaluación do desarrollo persoal, a integración do aspecto físico e as cuali-

dades personais e a autopercepción dos propios estados de ánimo. 

2. Desarrollar capacidades para tomar decisións de forma independente, emprendendo actuacións e manexando as dificultades su-

perando frustracións e sentimentos negativos ante os problemas. 

3. Desarrollar ao máximo das posibilidades o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e esforzándose para o logro de éxi-

tos individuais e compartidos. 

4. Ser capaz de realizarse primeiros auxilios en caso de necesidade tendo en conta as medidas preventivas e valorando a importancia 

de previr accidentes domésticos. 

Bloque 2: A comprensión e o respeto nas relacións interpersoais. 

1. Aplicar as estratexias de comunicación non verbal de modo axeitado ao contido verbal e realizar unha comunicación non verbal acti-

va, utilizando coordinadamente a linguaxe verbal e o no verbal. 

2. Elaborar ideas e opinións razonando e teno en conta as dos interlocutores. 

3. Realizar unha comprensión activa dos demais utilizando habilidades de escoita e empregando o pensamento de perspectiva. 

4. Comprender o que é un dilema moral e resolver dilemas morais para detectar prexuizos relativos ás diferencias culturais. 



5. Comprender a declaración da igualdade de dereitos e non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social aplicándoa á análise do entorno social. 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais. 

1. Valorar a solidaridade como un elemento clave da boa convivencia, recoñecendo estratexias de cooperación e empregando a lin-

guaxe positiva na comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. 

2. Participar na vida cívica de modo pacífico afrontando o conflito como oportunidade de aprendizaxe e de crecemento persoal. 

3. Aplicar normas básicas da mediación non formal reflexionando sobre conflitos escolares habituais. 

4. Implicarse na xestión democrática das normas empregando o sistema de valores persoais que se constrúe a partir dos valores uni-

versais. 

5. Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes e mulleres e a corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da 

familia, argumentando sobre a base de procesos de reflexión, síntese e estruturación. 

6. Coñecer e expresar as notas características da democracia e a importancia dos valores cívicos na sociedade democrática realizando 

razonamentos críticos, así como o significado dos símbolos nacionais, a bandeira, o escudo de España e o himno nacional, como ele-

mentos comúns da nación española e do conxunto dos españois. 

7. Conocer y respetar los valores socialmente reconocidos, especificando los principios básicos de convivencia en la Constitución espa-

ñola y comprendiendo el derecho y el deber de participar. 

8. Analizar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

1.1. Conceptualiza sus vivencias personales con optimismo expresándolo en su relación con los demás. 

1.2. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones. 



1.3. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los de-

más. 

1.4. Representa su autoconcepto integrando su imagen corporal y la apreciación de sus características personales de forma constructi-

va. 

2.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación. 

2.2. Propone alternativas a la resolución de problemas sociales planteados en el aula. 

2.3. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso, durante la realización de tareas y la resolución de conflictos. 

3.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos. 

3.2. Encuentra y explica razones para asumir sus responsabilidades durante la colaboración. 

3.3. Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas. 

4.1. Valora y expone mediante imágenes digitales las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de 

vida. 

4.2. Se comporta con prudencia, de acuerdo con sus propias posibilidades y limitaciones y teniendo en cuenta los riesgos que conlleva 

el uso de determinados materiales. 

4.3. Representa en carteles y murales, elaborados mediante las tecnologías de la información y la comunicación, el modo en que se 

aplicaría primeros auxilios básicos en caso de necesidad. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

1.1. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales y debates. 

1.2. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones. 

1.3. Transmite en las conversaciones el sentir de lo que comunica adecuadamente. 

1.4. Explica los elementos que bloquean la comunicación y utiliza los elementos que contribuyen al diálogo. 



2.1. Expresa públicamente el reconocimiento positivo de otras personas durante actividades colaborativas. 

2.2. Interacciona apropiadamente con diferentes tipos de personas. 

2.3. Dialoga poniéndose en el lugar de su interlocutor e interpretándolo adecuadamente. 

2.4. Elabora ideas y opiniones personales en relación con las de sus interlocutores en trabajos grupales. 

3.1. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de vista del que habla. 

3.2. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y los pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. 

3.3. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye. 

3.4. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras personas y ayudando a que sigan mo-

tivadas para expresarse. 

4.1. Expresa verbalmente lo que es un dilema moral y la necesidad de tomar decisiones meditadas y justificadas desde el criterio moral 

en la vida. 

4.2. Realiza juicios morales. 

4.3. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. 

4.4. Resuelve dilemas morales en relación con prejuicios relativos a las diferencias culturales. 

5.1. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

5.2. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y discriminación. 

5.3. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en el contexto escolar. 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

1.1. Manifiesta actitudes conciliadoras favoreciendo la cohesión de todos los miembros de la comunidad educativa. 



1.2. Participa en el diálogo apoyando el consenso de los valores de la comunidad educativa. 

1.3. Interacciona en el grupo ayudando a mejorar el clima de aula. 

1.4. Descubre y pone de manifiesto públicamente aspectos positivos de la vida social en el colegio. 

2.1. Descubre y expone oralmente oportunidades de crecimiento personal en las situaciones de conflicto. 

2.2. Practica la negociación cooperativa como vía para resolver conflictos en situaciones informales y durante la realización de tareas 

cooperativas. 

3.1. Utiliza estrategias de la mediación no formal para resolver sus propios conflictos. 

3.2. Resuelve conflictos de otras personas utilizando las normas básicas de la mediación. 

4.1. Participa en la elaboración de las normas del colegio. 

4.2. Respeta las normas del colegio. 

4.3. Da a conocer las normas del colegio mediante representaciones digitales. 

5.1. Expone de forma argumentada, mediante carteles y murales elaborados con ayuda de las tecnologías de la información y la comu-

nicación, la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el 

cuidado de la familia. 

5.2. Realiza trabajos digitales de libre creación investigando casos de falta de corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados 

en los medios de comunicación. 

5.3. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las relaciones afectivas. 

6.1. Expresa por escrito las notas características de la democracia y la importancia de participar en un proyecto común, que se visualiza 

en el hecho de compartir unos mismos símbolos. 

6.2. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática en situaciones de diálogo. 

7.1. Descubre, valora e integra otras culturas. 



7.2. Analiza los valores que constituyen la vida en común en una sociedad democrática reflexionando sobre situaciones vividas o he-

chos visionados a través de los medios de comunicación. 

8.1. Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las personas sienten la necesidad de consumir al ver un anun-

cio publicitario. 

8.2. Reflexiona sobre la influencia de la publicidad expresando las conclusiones mediante trabajos digitales creativos. 

8.3. Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de consumo innecesario 

 CONTRIBUCIÓN DENDE AS DICIPLINAS AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Esta área contribúe a desenvolver, a través dos seus contidos, algúns aspectos destacados de varias competencias. 

Competencia social e cidadá. En relación con esta competencia, a área afronta o ámbito persoal e público implícito nela: propicia a 

adquisición de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía democrática. Así, a área pretende o desenvolvemento de 

nenos e nenas como persoas dignas e íntegras, o que esixe reforzar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal, e favorecer o 

espírito crítico para axudar á construción de proxectos persoais de vida. Tamén se contribúe á competencia e a mellorar as relacións 

interpersoais na medida en que a área favorece a universalización das propias aspiracións e dereitos para todos os homes e mulleres, 

impulsa os vínculos persoais baseados en sentimentos e axuda a afrontar as situacións de conflito, ao propoñer a utilización sistemática 

do diálogo. Para isto, a área inclúe contidos específicos relativos á convivencia, a participación, ao coñecemento da diversidade e das 

situacións de discriminación e inxustiza, que deben permitir consolidar as habilidades sociais, axudar a xerar un sentimento de identida-

de compartida, a recoñecer, aceptar e usar convencións e normas sociais e interiorizar os valores de cooperación, solidariedade, com-

promiso e participación tanto no ámbito privado, coma na vida social e política, favorecendo a asimilación de destrezas para convivir. 

Así mesmo, a área contribúe á adquisición do coñecemento dos fundamentos e os modos de organización das sociedades democráti-

cas, á valoración da conquista dos dereitos humanos e ao rexeitamento dos conflitos entre os grupos humanos e ante as situacións de 

inxustiza. Son contidos específicos da área os principios contidos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, a Convención dos 

Dereitos do Neno e a Constitución española, así como a súa aplicación por parte de diversas institucións. 



A identificación dos deberes cidadáns e a asunción e exercicio de hábitos cívicos adecuados á súa idade no ámbito escolar e social, 

permitirá que os futuros cidadáns se inicien na construción de sociedades máis cohesionadas, libres, prósperas, equitativas e xustas. 

Competencia en comunicación lingüística: Á competencia en comunicación lingüística contribúese na medida en que se desenvolva 

a capacidade de ler, escoitar e ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e con espírito crítico, a de poñerse no lugar 

doutras persoas, expresar adecuadamente as propias ideas e emocións e aceptar e realizar críticas con espírito construtivo. Tamén 

cando se traballen habilidades para establecer vínculos e relacións construtivas cos demais e para achegarse a novas culturas, capaci-

dades todas elas imprescindibles para protagonizar un diálogo frutífero en que se chegue a acordos e pactos. Do mesmo xeito, o coñe-

cemento de usos e termos propios da área por unha parte e, por outra, o uso sistemático do debate, procedemento imprescindible nesta 

área, contribúen especificamente ao desenvolvemento desta competencia, porque este esixe exercitarse na escoita, a exposición e a 

argumentación. 

Competencia para aprender a aprender: Ao desenvolvemento desta competencia contribúese na medida en que a área propón o es-

tímulo das habilidades sociais, o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación, que require o de-

senvolvemento dun pensamento propio. A síntese das ideas propias e alleas, a presentación razoada do propio criterio e a confronta-

ción ordenada e crítica de coñecemento, información e opinión favorecen tamén as aprendizaxes posteriores. Ademais, aprender a 

aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e das estratexias necesarias para desenvolvelas, así como do 

que se pode facer por un mesmo e o que se pode facer con outras persoas por medio da aprendizaxe cooperativo. O coñecemento dun 

mesmo e a colaboración cos demais que propón a área son aspectos que apoiarán o desenvolvemento desta competencia. 

Competencia de autonomía e iniciativa persoal: Desde a área favorécese a competencia de autonomía e iniciativa persoal, na medi-

da en que se desenvolven iniciativas de planificación, toma de decisións, participación, organización e asunción de responsabilidades. A 

área adéstrase no diálogo e o debate, na participación, na aproximación respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e económicas e na 

valoración crítica destas diferenzas así como das ideas. O currículo atende, desde a argumentación, á construción dun pensamento 

propio e á toma de postura sobre problemas e posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía do alumnado para analizar, valorar 

e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto aos demais, así como a disposición a asumir riscos nas relacións interpersoais. 



Ademais, esta competencia supón a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou co-

lectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Trátase de traducir as ideas, acordos ou pactos en accións, levar 

as solucións á práctica e ter a confianza de que os cooperantes o farán do mesmo modo. Saber traballar de forma cooperativa e flexible, 

organizar tarefas, exercer liderado ou ser capaz de aceptar a disciplina nun traballo en común. E desde esta base, asumir riscos razoa-

bles co que supón de satisfacción e confianza no grupo. 

Coñecemento e interacción co mundo físico. Estudos e traballos desenvolvidos pola área inclúen, entre outros aspectos, a percep-

ción e coñecemento do espazo físico e natural en que se desenvolve a actividade e a convivencia humanas, tanto noutros ámbitos coma 

no máis inmediato, así como a interacción que se produce entre ambos. Os problemas medioambientais, o aprecio e coidado do medio 

como un ben común, o consumo racional e responsable; en suma, os dereitos e deberes que nos afectan en relación á natureza, a con-

ciencia da obriga de coidar, respectar e mellorar o que nos rodea. 

A competencia  cultural e artística relaciónase principalmente coa súa vertente de coñecer e valorar as manifestacións culturais, os 

seus logros relevantes e o seu significado en diferentes grupos e sociedades. A análise, estudo e valoración de tales manifestacións e 

logros suporá entender o significado da diversidade social e cultural, traballar pola convivencia de culturas distintas nunha sociedade 

plural, como a nosa, e rexeitar as discriminacións provocadas polas desigualdades persoais, económicas ou sociais. 

O coñecemento e o uso de termos e conceptos propios da análise do social, posibilitan o enriquecemento do vocabulario. Intimamente 

asociada á competencia en comunicación lingüística atópase a competencia en tratamento da información e dixital. A busca, selec-

ción e valoración de información significativa sobre feitos, conceptos e principios en diferentes medios (impresos, audiovisuais e infor-

máticos) suporá o seu exercicio e estímulo. O seu valor radica na importancia que ten na comprensión dos fenómenos sociais o poder 

contar con destrezas relativas á obtención e comprensión de información. 

A competencia matemática tamén se estimula mediante o emprego e a comprensión dos aspectos cuantitativos de informacións sobre 

os feitos da realidade social, cultural e económica que se estuden. Os traballos que se elaboren facilitarán o emprego significativo de 

escalas numéricas e gráficas. 

 



5.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR AS ÁREAS. 
 

 
1.CIENCIAS NATURAIS 
 

ENTORNO E A SÚA CONSERVACIÓN 

1- Percepción e representación a escala de espacios coñecidos 
2- Utilización e interpretación de diferentes representacións sobre un mesmo espazo (planos, fotografías aéreas, croquis e outros medios 
tecnolóxicos). 
3- O Universo. O sistema solar. 
4- Combinación de elementos climatolóxicos. Diferenza entre tempo e clima. Lectura e interpretación do tempo atmosférico en distintas 
representacións. 
5- Caracterísitcas do clima do lugar no que se vive e dos principais climas. Influenza na paisaxe e na actividade humana. 
6- Identificación e clasificación de rochas e minerais. 
7. A auga na natureza, a súa contaminación e malgasto. Actuacións para o seu aproveitamento. 
8- Identificación e localización en diferentes representacións cartográficas de elementos relevantes de xeografía física e política do mundo. 
9- Os seres humanos como compoñentes do medio ambiente e a súa capacidade de actuar sobre a natureza. 
10- Valoración da diversidade e riqueza das paisaxes do territorio español e interse por coñecer paisaxes doutros lugares. 

 

DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS 

1-Uso de claves e guías de identificación de animais e plantas. 
2- Observación e rexistro dalgún proceso asociado á vida dos seres vivos. Comunicación oral e escrita de resultados. 
3-Estrutura básica da célula. Uso da lupa binocular e doutros medios tecnolóxicos para o seu recoñecemento. 
4. Aproximación a outras formas de vida: bacterias, virus algas e fungos. 
5. Busca de información sobre os seres vivos e as súas condicións de vida. 
6. Sensibilidade pola precisión e o rigor na observación de animais e palntas e na elaboración dos traballos correspondentes. 
7. Respecto polas normas de uso e de seguridade dos instrumentos e dos materiais de traballo. 

 

SAÚDE E DESENVOLVEMENTO PERSOAL 

1- O funcionamento do corpo humano. Anatomía e fisioloxía. Aparatos e sistemas. 
2- A nutrición (aparellos respiratorio, dixestivo, circulatorio e excretor). 
3- A reprodución (aparello reprodutor). 
4- A relación (órganos dos sentidos, sistema nervioso). 
5- Coñecemento de primeiros auxilios para saber axudarse e axudar aos demais. 
6- Desenvolvemento de estilos de vida saudables. Reflexión sobre o coidado e o mantemento dos diferentes órganos e aparellos. 
7- Actitude crítica ante os factores e prácticas sociais que favorecen ou entorpecen un desnvolvemento saudable e comportamento responsable. 



8- A identidde persoal. Coñecemento persoal e autoestima. A autonomía na planificación e execución de accións e tarefas. Desenvolvemento de 
iniciativa na toma de decisións. 

 

MATERIA E ENERXÍA 

1- Estudo e clasificación dalgúns materiais polas súas propiedades (dureza, solubilidade, estado de agregación, condutividade térmica). 
2- Utilización de diferentes procedementos para a medida da masa e o volume dun corpo. 
3- Explicación de fenómenos físicos observables en términos de diferenzas de densidade. A flotabilidade nun medio líquido. 
4- Predicción de cambios no movemento, na forma e  no estado dos corpos por efecto de forzas ou das aportacións de enerxía. 
5- Fontes de enerxía renovables e non renovables. O desenvovlemento enerxético, sostible e equitativo. Responsbilidade individual no consumo. 
6- Diferentes formas de enerxía. Transformacións simples de enerxía. 
7- Separación de compoñenes dunha mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación ou disolución. 
8- Reaccións químicas. combustión, oxidación e fermentación. 
9- A calor, percepción e observación sistemática dos seus efectos: aumento de temperatura e dilatación. Cambios de estado e a súa reversibilidade. 
10- Planificación e realización de experiencias diversas para estudar as propiedades dos materiais de uso común e o seu comportamento ante a 
luz, o son, a calor, a humidade e a electricidade. Comunicación oral e escrita do resultado. 
11- Respeto polas normas de uso, seguridade e de consevación dos instrumentos e dos  materiais de traballo. 

 

OBXECTOS, MÁQUINAS E TECNOLOXÍAS 

1- relación entre as propiedaes dos materiais e o seu uso en aplicacións concretas. 
2- Coñecemento das aplicacións dos obxectos e as máquinas, e sa súa utilidade para facilitar as actividades humanas. 
3- Construción de estruturas sinxelas que cimpran unha función ou condición para resolver un problema a partir de pezas moduladas. 
4- Circuítos eléctricos sinxelos. Efectos da electricidade. Condutores e illantes. 
5- Elaboración dun informe como técnica para o rexistro dun plan de traballo, comunicación oral e escrita das conclusións. 
6- Valoración da influencia do desenvovlemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo. 
7- Utiización de recursos sinxelos proporcionados polas tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar. 
8- Busca guiada de información na rede. 
9- Uso progresivamente autónomo do tratamentos de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións, notas,etc) 
10- Toma de conciencia da necesidade de controlar o tempo de ocio coas tecnoloxías da información e a comunicación e do seu poder de adición. 

 
2.CIENCIAS SOCIAIS 
 

PERSOAS CULTURA E ORGANIZACIÓN SOCIAL 

1- Comprensión do funcionamento da sociedade a partir da análise de situacións concretas en organizacións próximas. 
2- A poboación en España e na Unión Europea. Recoñecemento e valoración da diversidade cultural e lingüística en España. 
4- Rechazo de estereotipos e de calquera tipo de discriminación e desenrolo da empatía hacia os demais. 
5- Produción de bens e servizos para satisfacer as necesidades humanas. A importancia do sector servizos. As desigualdades no consumo. 



6- O papel das comunicacións e os transportes nas actividades persoais, económicas e sociais. 
7- Aproximación ás institucións do goberno autonómicas e estatais: algunhas das súas responsabilidades para a resolución de problemas sociais., 
medioambientais, económicos, etc. 
8- A organización territorial e política da Unión Europea. 
9- Recollida de información de distintas fontes para analizar situacións e problemas. 
10- Recoñecemento da infuencia da publicidade sobre o consumo e actitude crítica ante ela. 

 

CAMBIOS NO TEMPO 

1- Uso de técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasadp, para percibir a duración, a simultaneidade e a relación entre 
acontecementos. 
2- Factores explicativos das accións humanas, dos acontecementos históricos e dos cambios sociais. 
3- Caracterización dalgunhas sociedades de épocas históricas: rehistórica, clásica, medieval, dos descubrementos, do desenvolvemento industrial 
e do mundo no século XX, a través do estudo dos modos de vida. 
4- Acontecementos e personaxes relevantes da historia de España. 
5- Coñecemento, valoración e respeto de manifestacións significativas do patrimonio histórico e cultural. 
6- Utilización de distintas fontes históricas, xeográficas, artísticas, etc para elaborar informes e outros traballos de contido histórico. 
7- Valoración do papel dos homes e mulleres como suxeitos da historia. 

 
 
3.PLÁSTICA 
 

OBSERVACIÓN PLÁSTICA 

1- Observación e exploración dos elementos sensoriasis presentes no entorno natural, aratificial e artístico. 
2- Descripxión verbal de sensacións e observacións. 
3- Comentario de obras plásticas e visuais presentes no entorno e en exposicións ou museos. 
4- Curiosidade por descubrir as posibilidades artísticas que ofrece o entorno. 
5- Coñecemento e obsevación das normas de comportamento en exposicións. 
6- Descripción de imaxes presentes en contextos próximos. 
7- Exploración de distancias, recorridos e situacións de obxectos e persoas en relación co espazo. 
8- Observación de diferentes formas de presentar o espazo. 

 

EXPRESIÓN E CREACIÓN PLÁSTICA 

1- Experimentación das posibilidades expresivas do trazo espontáneo e con intencionalidade, das liñas que delimitan contornos e do espazo que 
define a forma. 
2- Experimentación de mezclas e manchas de cor con diferentes tipos de pintura e sobre soportes diversos. 
3- Busca sensorial de texturas naturais e artificicais e das cualidades e posibilidades de materiais orgánicos e inorgánicos. 



4- Elaboración de debuxos, pinturas, dollagex, volúmenes,... 
5- Manipulación e transformación de obxectos para o seu uso en representacións teatrais. 
6- Composicións plásticas utilizando fotografías. 
7- Exploración de recursos dixitais para a creación de obras artísticas. 
8- Disfrute na manipulación e exploración de materiais. 
9- Uso progresivo e axeitado de termos referidos a materiais, instrumentos ou aspectos da composición artísitca. 
10- Organización progresiva do proceso de elaboración concretando o tema xurdido dende a precepción sensorial, a imaxinación, a fantasía ou a 
realidade, prevendo os recursos necesarios para a realización, explorando as posibilidades de materiais e instrumentos e amosando confianza nas 
posibilidades de creación. 

 
4.ÁREAS DE LINGUA CASTELÁ E LINGUA GALEGA 
 

COMUNICACIÓN ORAL, COMUNICACIÓN ESCRITA, COÑECEMENTO DA LINGUA, EDUCACIÓN LITERARIA 

1- Le textos de vocabulario axeitado con fluidez e coa entonación adecuada ao seu sentido. 
2- Sabe expoñer un tema, contar unha nova, pedir información ou defender unha opinión utilizando un vocabulario axeitado a súa idade. 
3- Recoñece a idea central dun escrito. 
4- Comprende textos axeitados á súa idade. 
5- Redacta distintos tipos de texto utilizando estratexias como a planificación, a redación, a revisión,... 
6 Escribe con precisión, claridade, orde e limpeza. 
7- Elabora textos escritos utilizando axeitadamente os nexos e os signos de puntuación: o punto, a coma, interrogación, exclamación... utilizando 
correctamente o tempo verbal. 
8- Utiliza un vocabulario axeitado á súa idade. 
9- Realiza análise morfolóxico e sintáctico en oracións simples. 
10- Aplica os coñecementos gramaticais como instrumento de mellora das súas propias mensaxes. 
11- Utiliza correctamente as regras de acentuación. 
12. Utiliza correctamente as regras ortográficas. 
13- Utiliza correctamente os signos de puntuación. 
14- Exprésase correctamente empregando o vocabulario axeitado nas diferentes formas de comunicación. 
15- Coñece e emprega de forma correcta os sinónimos e antónimos. 
16- Diferencia a raíz e os morfemas en diferentes palabras. 

 
 
5.MATEMÁTICAS 
 

NÚMEROS E OPERACIÓNS 

Números enteiros, naturais e fraccións 
1- Uso en situacións reais do nome e grafía dos números de máis de seis cifras. 



2- Múltiplos e divisores. 
3- Números positivos e negatios. Utilización en contextos reais. 
4- Números fraccionarios. Obtención de fraccións equivalentes. 
5- Números decimais. Valor de posición e equivalencias. Uso dos números decimais na vida cotiá. 
6- ordenación de números enteiros, de decimais e de fraccións por comparación e representación gráfica. 
7- Expresión de partes utilizando porcentaxes. Corrrespondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes. 
8- Sistemas de numeración en culturas anteriores e influenzacias na actualidade. 
Operacións 
1- Potencia como produto de factores iguais. 
2 Xerarquía das operacións e usos do paréntese. 
Estratexias de cálculo 
1- Utilización de operacións de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números, en situacións cotiás e en contextos de 
resolución de problemas. 
2- Utilización da táboa de multiplicar para identificar múltiplos e divisores. 
3- Cálculo de tantos por cento básicos en situacións reais. 
4- Estimación do resultado dun cálculo e valoración de respostas numéricas razoables. 
5- Resolución de problemas da vida cotiá utilizando estratexias persoais de cálculo mental e relación entre os números, explicando oralmente e por 
escrito o significado dos datos, a situación plantexada, o proceso seguido e as solucións obtidas. 
6- Utilización da calculadora na resolución de problemas, decidindo sobre a conveniencia de usala. 
7- Capacidade de formular razoamentos e para argumentar sobre a validez dunha solución identificando, no seu caso, os errros. 
8- Colaboración activa e responsable no traballo en equipo, manifestando iniciativa para resolver problemas que implican a aplicación dos contidos 
estudados. 

 

A MEDIDA: ESTIMACIÓN E CÁLCULO DE MAGNITUDES 

Lonxitude, peso/masa, capacidade e superficie 
1- Desenvolvemento de estratexias persoais para medir figuras de xeito exacto e aproximado. 
2- Realización de medicións empregando instrumentos e unidades de medida convencionais. 
3- Equivalencias entre unidades dunha mesma magnitude. 
4- Estimación de lonxitudes, superficies, pesos e capacidades de obxectos e espazos coñecidos; elección da unidade e dos instrumentos mási 
axeitados para medir e expresar unha medida. 
5- Explicación oral e escrita do proceso seguido e da estratexia utilizada en medicións e estimacións. 
6- Utilización de unidades de superficie. 
7- Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición e medición. 
Medida do tempo 
1- Unidades de medida do tempo e as súas relacións. A precisión cos minutos e os segundos. 
2- Equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos, en situacións reais. 
Medidas de ángulos 
1- O ángulo como medida dun xiro ou abertura. Medida de ángulos e uso de instrumentos convencionais para medir ángulos. 



2- Utilización da medición e as medidas para resolver problemas e comprender e transmitir informacións. 
3- Interese por utilizar con coidado e precisión diferentes instrumentos de medida e ferramentas tecnolóxicas, e por empregar unidades axeitadas. 

 
 

XEOMETRÍA 

A situación no espazo, distancias, ángulos e xiros 
1- Ángulos en distintas posicións. 
2-Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posicións e movementos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, xiros,... 
3- A representación elemental do espazo, escalas e gráficas sinxelas. 
4- Utilización de instrumentos de debuxo e programas informáticos para a construción e exploración de formas xeométricas. 
Formas planas e espaciais 
1- Relacións entre lados e entre ángulos dun triángulo. 
2- Formación de figuras planas e corpos xeométricos a partir doutras por composición e descomposición. 
3- Interese pola precisión na descripción e representación de forms xeométricas. 
4- Comparación e clasificación de figuras e corpos xeométricos utilizando diversos criterios. 
5- Comparación e clasificación de ángulos. 
Regularidades e simetrías 
1- Recoñecemento de simetrías en figuras e obxectos. 
2- Trazado dunha figura plana simétrica doutra respecto dun elemento dado. 
3- Introdución á semellanza: ampliacións e reducións. 
4- Interese e perseverancia na busca de solucións ante situacións de incertidumbre relacionadas doa organización e utilización do espazo. 
confianza nas propias posibilidades para utilizar as constrcións xeométricas e os obxectos e as relacións espaciais para resolver problemas en 
situacións reais. 
5- Interese pola presentación clara e ordenada dos traballos xeométricos. 

 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN, AZAR E PROBABILIDADE 

Gráficos e parámetros estatísiticos 
1- Recollida e rexistro de datos utilizando técnicas elementais de enquisa, observación e medición. 
2- Distintas formas de representar a información. tipos de gráficos estatísiticos. 
3- Valoración da importancia de analizar criticamente as informacións que se presentan a través de gráficos estatísticos. 
4- A media aritmética, a moda e o rango, aplicación a situacións familares. 
5- Disposición á elaboración e presentación de gráficos e táboas de forma ordenada e clara. 
6- Obtención e utilización de información para a realización de gráficos. 
Carácter aleatorio dalgunhas esperiencias 
1- Presenza do azar na vida cotiá. Estimación do grao de probabilidade dun suceso. 
2- Valoración da necesidade de reflexión, razonamento e perseverancia para superar as dificultades implícitas na resolución de problemas. 
3- Confianza nas propias posibilidades e interese por utlilizar as ferramentas tecnolóxicas na comprensión dos contidos funcionais. 



 

6 .VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

Argumenta e defende as propias opinións, escoita e valora criticamente as  opinións dos demais, mostrando unha actitude de respecto 

ás persoas. 

· Acepta e practica as normas de convivencia. 

· Participa na toma de decisións do grupo, utilizando o diálogo para favorecer os acordos e asumindo as súas obrigacións. 

· Coñece algúns dos dereitos recollidos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

· Recoñece a diversidade e a pluralidade social, manifesta rexeitamento ante situacións de discriminación, marxinación e inxustiza. 

· Pon exemplos de consecuencias das propias accións e da importancia de responsabilizarse das mesmas. 

· Mostra respecto polas diferenzas e características persoais propias e dos seus compañeiros e compañeiras. 

· Identifica os intereses e sentimentos propios e dos outros. 

· Asume responsabilidades sobre as súas accións 

· Nomea algunhas das normas básicas de convivencia. 

· Mostra respecto polas normas básicas impostas no centro, na súa comunidade de veciños, na súa localidade, etc. 

· Respecta os dereitos de todos sen distinción do sexo. 

· Aprende a fomentar actitudes cotiás que favorezan a igualdade entre os homes e as mulleres. 

· Sabe rexeitar actitudes discriminatorias respecto das mulleres. 

. Trata de involucrarse en accións que xeren o respecto entre homes e mulleres. 

· Colabora en tarefas domésticas. 

· Aprende e practica as normas básicas de convivencia. 



· Sabe escoitar para asumir o positivo dos demais 

Distingue os comportamentos que danan a convivencia 

· Desenvolve xestos de solidariedade e empatía con respecto ás persoas que teñen diferente orixe e cultura ou modos de vida. 

. Potencia a actitude de convivencia onde haxa respecto pola diferenza das persoas. 

· Exerce unha actitude de tolerancia e integración fronte ás persoas emigrantes. 

· Amplía os coñecementos sobre os factores de diversidade social, cultural e relixiosa. 

· Valora o traballo das organizacións que acollen aos emigrantes 

· Sabe que hai actitudes que xeran conflito nas relacións cos seus compañeiros, pais e amigos. 

. Reflexiona sobre as consecuencias dos conflitos. 

· Trata de dialogar como medio máis eficaz para a resolución de conflitos. 

 
6.- TEMPORALIZACIÓN (Áreas e unidades) 
 
TRIMESTRES ÁREAS 

 LC LG MAT CN CS 

1º 
TRIM 

SETEMB Avalón inicial Avalón inicial Avalón inicial Avalón inicial Avalón inicial Avalón inicial  

Avalón inicial Avalón inicial Avalón inicial Avalón inicial Avalón inicial Avalón inicial  

REPASO REPASO U.1 REPASO REPASO Hª U.1  

OUT U.1 U.1 U.1 U.1 REPASO Hª U.1  

U.2 U.2 U.2 U.1 U.1 U.1  

U.2 U.2 U.2 U.1 U.1 U.1  

U.3 U.3 U.2 U.2 U.1 U.1  

NOV U.3 U.3 U.3 U.2 U.2 U.1  



U.3 U.4 U.3 U.2 U.2 U.1  

U.4 U.4 U.3 U.3 U.2 U.1  

U.4 U.4 U.4 U.3 U.3 U.1  

DEC U.4 U.5 U.4 U.4 U.3 U.1  

U.5 U.5 U.4 U.4 U.3 U.1  

U.5 U.5 U.4 U.4 U.3 U.1  

2º 
TRIM 

 U.5 U.6 U.5 NON CLASE U.4 U.2 

U.5 U.6 U.5 U.5 U.4 U.2 

U.6 U.6 U.5 U.5 U.4 U.2 

U.6 U.7 U.6 U.5 U.5 U.2 

FEBREIR
O 

U.7 U.7 U.6 U.6 U.5 U.2 

U.7 U.7 U.6 U.6 U.6 U.2 

U.7 U.8 U.7 U.6 U.6 U.2 

U.8 U.8 U.7 U.7 U.7 U.2 

MARZO U.8 U.8 U.7 U.7 U.7 U.2 

U.8 U.9 U.8 U.7 U.7 U.2 

U.9 U.9 U.8 U.8 U.8 U.2 

3º 
TRIM 

ABRIL 

U.9 U.10 U.9 U.8 U.8 U.3 

U.10 U.10 U.10 U.8 U.9 U.3  

U.10 U.10 U.10 U.9 U.9 U.3  

U.10 U.11 U.10 U.9 U.9 U.3  

MAIO U.11 U.11 U.11 U.9 U.9 U.3  

U.11 U.11 U.11 PROXECTOS PROXECTOS U.3  

U.12 U.12 U.11 PROXECTOS PROXECTOS U.3  

U.12 U.12 U.12 PROXECTOS PROXECTOS U.3  



XUÑO REPASO U.12 U.12 PROXECTOS PROXECTOS U.3  

REPASO REPASO U.12 PROXECTOS PROXECTOS U.3  

REPASO REPASO REPASO PROXECTOS PROXECTOS U.3  

REPASO REPASO REPASO PROXECTOS PROXECTOS U.3  

 
PLÁSTICA  
 
A  temporalización de plástica será variable e adaptaranse os contidos ás diferentes celebracións así como aos obradoiros e o proxecto central do 
centro : “ somos artesáns “. 
 
VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 
 
A  temporalización desta materia será variable e adaptaranse os contidos ás diferentes celebracións: día da non violencia , día da paz, día da muller, 
día dos dereitos da infancia, día do medio ambiente, día da familia etc. 
 
 
Dita temporalización pode verse afectada por posibles cambios xa que partimos dunha programación ABERTA  E FLEXIBLE , adaptándose 
en todo momento ao contexto e ás nesidades do alumnado , así como a posibles neesidades do centro. 
 

7- METODOLOXÍA. 
 

METODOLOXÍA 

LINGUAS CASTELÁ E GALEGA 

Os principios nos que debemos basear 
a nosa actuación son: 

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

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

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

4.Favorecerase a autonomía nas aprendizaxes, desenvolvendo no alumnado estratexias que axuden a 
resolver problemas da vida cotiá, fomentando a autonomía, o esforzo e a responsabilidade. 

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

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



obxecto de estudo e unha revisión final. 

7.Adicarase especial atención á lectura e ao fomento de hábitos lectores. Semanalmente os alumnos acu-
dirán unha hora á biblioteca para retirar libremente libros. Diariamente realizarase o momento lector se-
guindo diversos formatos (lectura do profesor, lectura conxunta, silenciosa...). 

8.Con periodicidade redactaranse escritos de diversa tipoloxía. Elaboraranse diferentes escritos ao longo 
do curso empregando varios formatos e técnicas para a organización e exposición de ideas. 

9.Prepararanse exposicións orais sobre diversos temas. 

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

MATEMÁTICAS 

Os principios nos que debemos basear 
a nosa actuación son: 

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

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

3.Traballo semanal de operacións mentais e resolución de enigmas matemáticos, buscando cada un as 
súas propias estratexias e potenciando a reflexión, a dedución, o razoamento lóxico e abstracto e a capa-
cidade de concentración e atención. 

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

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

6.Porase atención ao razoamento, a reflexión, a busca de solucións persoais e a asimilación e automati-
zación do uso da linguaxe matemática. 

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

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

CIENCIAS NATURAIS E SOCIAIS 

Os principios nos que debemos basear 
a nosa actuación son: 

 

1.Partir da avaliación inicial. 

2.Asegurar aprendizaxes construtivos e significativos. 

3.Establecendo os coñecementos previos que posúen. 

4.Conectando e integrando os contidos e estratexias previas cos novos: O alumnado, co que sabe, e, gra-
cias á metodoloxía empregada reorganiza o seu coñecemento entrando en novas dimensións, transferin-
do ese coñecemento a outras situacións, descubrindo os principios e os procesos que o explican, mello-
rando a súa capacidade organizativa comprensiva para outras experiencias, ideas, valores e procesos de 
pensamento que vai adquirir dentro e fora da aula. 

5.Motivar axeitadamente. 



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

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

8.Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, especialmente a través du-
nha atribución causal positiva, tanto do profesorado como do propio alumnado. 

9.Favorecer unha aprendizaxe autónoma e activa. 

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

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

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

PLÁSTICA 1. Basearse nunha metodoloxía activa e lúdica onde o alumnado teña certo grado de  protagonismo, 

e esperte o seu lado artístco e a sensibilidade hacia as diferentes ramas da arte. 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 
contribúe ao desenvolvemento de moi-
tas competencias básicas e transver-
sais. Constitúese como unha materia 
clave para o desenvolvemento da com-
petencia social e cidadá, polo que a 
metodoloxía práctica debe centrase en 
todas aquela actividades que potencien 
o ámbito persoal e social do alumno/a. 

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

2.basearse tamén en traballos de tipo cooperativo e participativo, de modo que se sintan valiosos e capa-
ces para a realización deas tarefas que lles permitan dun lado, mellorar as súas relacións interpersoais e, 
doutro, a análise, a expresión e a interpretación dos propios pensamentos, sentimentos e feitos en distin-
tos contextos sociais e culturais así, como, reforzar o uso da linguaxe a través do diálogo e da expresión 
escrita, para regular a conduta e relacionarse cos demais. 

A práctica na aula debe potenciar a toma de decisións baseada nos xuízos morais e a resolución de pro-
blemas e conflitos en colaboración, adquírense as competencias necesarias para seguir diversos proce-
sos de pensamento, utilizar o razoamento lóxico, analizar e axuizar criticamente os problemas sociais e 
históricos. 

O desenvolvemento das actividades orientadas por valores socialmente admitidos, nun clima de conviven-
cia acolledor e estimulante, reforza en si mesmo o logro das competencias. 

 

 



7.1.- METODOLOXÍA, ACTIVIDADES E RECURSOS PARA O PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 

A 3ª AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL 

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3ª avaliación e avaliación final  

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía 

 

 

Durante este curto perído de tempo , a metodoloxía aplicada terá como fin o repaso e o reforzo do traballado durante o curso nas 
diferentes materias co propósito de consolidar coñecementos, así como poder amplialos e dar resposta a moitas curiosidades.  

Será unha metodoloxía na que o alumnado terá un maior protagonismo e o docente será un mero xestor do proceso. 

Partirase dun idea global , para poñer a proba tódalas competencias traballadas ao longo do curso nas diferentes materias e co fin 
de integrar aspectos diversos, usando as novas tecnoloxías , a expresión oral e escrita así como recursos naturais , plásticos etc 

Actividades tipo 

Empregaranse actividades tipo experimentación, investigación, traballos de campo , saídas/ visitas didácticas , poxectos globali-
zados, actividades de simulación e resolución de problemas e situación da vida real...sempre mantendo o carácter lúdico e educa-
tivo. 

Materiais e re-
cursos 

Novas tecnoloxías  

Biblioteca  

Materiais manipulativos 

Libros , fichas  

recursos plásticos: cartolinas , cores ... 

Lugares para visitar: naturais, industriais, educativos , artísticos... 

 

 
 
 



8.-  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS  
Fichas de reforzo de cada unidade.  
Ficha de ampliación de cada unidade.  
Recursos para a avaliación.  
Láminas murais de aula.  
Actividades e recursos dixitais para  a PDI.  
Recursos da plataforma E-dixgal 
Fichas interactivas. 
Banco de actividades para o desenvovlemento das competencias  
Calculadora, vasos medidores, regras, compás, corpos xeométricos, pesos.  
Dicionarios escolares e virtuais. 
Mapas, globo terráqueo.  
Biblioteca de aula.  
Biblioteca do centro. 
Esquemas e mapas conceptuais.  

MATERIAIS DO ALUMNADO  
Libros 
Archivador de traballo.  
Calculadora, vasos medidores, regras, compás, corpos xeométricos, pesos...  
Dicionario escolar.  
Documentos e outros materiais entregados polo profesorado.  
Ordenadores. 
Materiais manipulativos . 
Materiais funxibles: cartolinas, papeis, lazos… 
Materiais de reciclaxe: botellas, rolos de papel hixiénico, botes… 

 
 
 
 
 
 
 
 



9.-  A AVALIACIÓN;  TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN; CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN ; PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN. 
 
AVALIACIÓN 

 A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos do currículo. 

 Os criterios de avaliación das áreas serán un referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencias como da 

consecución dos obxectivos. 

 Será unha avaliación obxectiva , valorando no alumnado a súa dedicación , esforzo e rendemento. 

 proceso avaliativo terá en conta as necesidades específicas do alumnado , e por tanto adaptaráse a ditas individualidades . 

 A avaliación será continua e global e terá en conta o progreso do alumnado no conxunto dos procesos de aprendizaxe , establecendo 

medidas de reforzo en calquer momento que sexan necesarias , tanto a nivel individual como grupal. 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para levar a cabo o proceso avaliativo empregaremos diferentes técnica e instrumentos de avaliación en todas e cada unha das áreas de titoría. 

 TÉCNICAS:   Observación directa / sistemática, probas , entrevistas, organizadores gráficos… 

 INSTRUMENTOS:  rexistro anecdótico, listas de cotexo, portfolio, escalas de valores, diana de avaliación, diario, rúbricas, exames, cuestio-

narios, probas orais /escritas… 

CUALIFICACIÓNS 

- O resultados da avaliación expresaranse nos termos seguintes: 

Suficiente (SU), ben (BE), notable (NOT) , sobresaínte (SB) e insuficiente (IN) 

- O alumnado con ADAPTACIÓN CURRICULAR , será avaliado según o indicado en dito documento. 



CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTO DE RECUPERA-

CIÓN: 

Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo da nota da 1ª avaliación: 

Os criterios de cualificación veñen definidos pola asociación dos estándares de aprendizaxe, instrumentos de avalia-
ción e indicadores de logro. Para garantir unha avaliación obxectiva do alumnado , empregaremos os seguintes ins-
trumentos de avaliación e aplicaremos as seguintes PORCENTAXES co fin de obter a nota final de cada unha das avalia-
cións: 

- Comprensión dos conceptos e o grao de adquisición de habilidades básicas: 40% 

( probas orais e/ou escritasde avaliación , traballos complementarios de investigación/reforzo/ampliación) 

- Constancia no traballo: 30% 

( cadernos de traballo diario, libro e-dixgal, fichas interactivas , obradoiros , fichas escritas, participación oral e/ou non ence-
rado, biblioteca de aula, exposicións , traballos empregando as novas tecnoloxías, proxectos globalizados...) 

- Interés por saber: 10% 

(intervencións na aula, empeño nos traballos de investigación, curiosidades , actividades de ampliación, actividades de apli-
cación do aprendido ao realidade diaria...) 

- Actitude persoal e a cooperación cos compañeiros/as: 20% 

( entrega e corrección das tarefas , atención , interés e responsabilidade nas tarefas da materia , así como no material ne-
cesario, tanto a nivel individual como grupal) 

Procedemento de recuperación da 1ª avaliación: 

Para o alumnado con materias de cualificación negativa, farase un seguemento a partir dos correspondentes re-
xistros de observación e escalas de valoración realizadas polo profesorado que imparte a materia e polo profe-
sorado de apoio. A partir desta valoración , propoñeranse diferentes actividades de reforzo e probas de recupe-
ración co fin de acadar a recuperación da materia e facilitar a adquisición de novos obxectivos e competencias. 



 

 

 

 

 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2ª avaliación: 

Os criterios de cualificación veñen definidos pola asociación dos estándares de aprendizaxe, instrumentos de 
avaliación e indicadores de logro. Para garantir unha avaliación obxectiva do alumnado , empregaremos os 
seguintes instrumentos de avaliación e aplicaremos as seguintes PORCENTAXES co fin de obter a nota final de 
cada unha das avaliacións: 

- Comprensión dos conceptos e o grao de adquisición de habilidades básicas: 40% 

( probas orais e/ou escritasde avaliación , traballos complementarios de investigación/reforzo/ampliación) 

- Constancia no traballo: 30% 

( cadernos de traballo diario, libro e-dixgal, fichas interactivas , obradoiros , fichas escritas, participación oral e/ou 
non encerado, biblioteca de aula, exposicións , traballos empregando as novas tecnoloxías, proxectos globaliza-
dos...) 

- Interés por saber: 10% 

(intervencións na aula, empeño nos traballos de investigación, curiosidades , actividades de ampliación, activida-
des de aplicación do aprendido ao realidade diaria...) 

- Actitude persoal e a cooperación cos compañeiros/as: 20% 

 

( entrega e corrección das tarefas , atención , interés e responsabilidade nas tarefas da materia , así como no 
material necesario, tanto a nivel individual como grupal) 

 



Procedemento de recuperación da 2ª avaliación: 

Para o alumnado con materias de cualificación negativa, farase un seguemento a partir dos correspondentes re-
xistros de observación e escalas de valoración realizadas polo profesorado que imparte a materia e polo profe-
sorado de apoio. A partir desta valoración , propoñeranse diferentes actividades de reforzo e probas de recupe-
ración co fin de acadar a recuperación da materia e facilitar a adquisición de novos obxectivos e competencias. 

 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3ª avaliación: 

Os criterios de cualificación veñen definidos pola asociación dos estándares de aprendizaxe, instrumentos de 
avaliación e indicadores de logro. Para garantir unha avaliación obxectiva do alumnado , empregaremos os 
seguintes instrumentos de avaliación e aplicaremos as seguintes PORCENTAXES co fin de obter a nota final de 
cada unha das avaliacións: 

- Comprensión dos conceptos e o grao de adquisición de habilidades básicas: 40% 

( probas orais e/ou escritasde avaliación , traballos complementarios de investigación/reforzo/ampliación) 

- Constancia no traballo: 30% 

( cadernos de traballo diario, libro e-dixgal, fichas interactivas , obradoiros , fichas escritas, participación oral e/ou 
non encerado, biblioteca de aula, exposicións , traballos empregando as novas tecnoloxías, proxectos globaliza-
dos...) 

- Interés por saber: 10% 

(intervencións na aula, empeño nos traballos de investigación, curiosidades , actividades de ampliación, activida-
des de aplicación do aprendido ao realidade diaria...) 

- Actitude persoal e a cooperación cos compañeiros/as: 20% 

 

( entrega e corrección das tarefas , atención , interés e responsabilidade nas tarefas da materia , así como no 
material necesario, tanto a nivel individual como grupal) 

 



Procedemento de recuperación da 3ª avaliación: 

Para o alumnado con materias de cualificación negativa, farase un seguemento a partir dos correspondentes re-
xistros de observación e escalas de valoración realizadas polo profesorado que imparte a materia e polo profe-
sorado de apoio. A partir desta valoración , propoñeranse diferentes actividades de reforzo e probas de recupe-
ración co fin de acadar a recuperación da materia e facilitar a adquisición de novos obxectivos e competencias. 

 

Cualificación Final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O cálculo para obter a cualificación final do curso levarase a cabo da seguinte maneira , tendo en conta as dife-
rentes materias: 

 LINGUA CASTELÁ, LINGUA GALEGA, MATEMÁTICAS , VALORES SOCIAIS E CÍVICOS E ED. 
PLÁSTICA: A nota final do curso corresponderase coa obtida na 3ª avaliación, xa que se terá en conta o 
progreso do alumno/a no conxunto dos procesos de aprendizaxe , levando a cabo unha avaliación continua 
e sumativa. 

 CIENCIAS DA NATUREZA E CIENCIAS SOCIAIS: A nota final o curso , corresponderá coa nota media 
das tres avaliacións do curso unha vez aplicadas os procedementos de recuperación no caso daqueles 
alumnos que o necesitasen.  

 

Alumnado de 
materia penden-

te 

 

 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

Ó alumnado que promocionou a 6º CURSO con materias pendentes , realizaráselle desde inicio de curso un 
plan específico de recuperación de ditas materias , facendo un seguemento individualizado , coas adaptacións 
metodolóxicas necesarias para poder levar a cabo a recuperación das mesmas . En dito plan incluiremos activi-
dades e probas obxectivas e aplicaremos as seguintes PORCENTAXES para a súa avaliación : 

- Comprensión dos conceptos e o grao de adquisición de habilidades básicas: 40% 

- Constancia no traballo: 30% 

- Interés por saber: 10% 



- Actitude persoal e a cooperación cos compañeiros/as: 20% 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

- Actividades de reforzo ( caderniños , dixitais , fichas...) 

- Observación directa da súa participación na aula. 

- Probas orais e escritas. 

- Exposicións e traballos complementarios . 

- Interés , actitude e motivación pola materia. 

 

 

 
 

PROMOCIÓN:  

 Ao finalizar o curso, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación final, 

decidirá sobre a promoción do alumnado. Esta decisión será tomada de forma colexiada, tendo en conta os criterios de promo-

ción e tomando en consideración a información do profesorado titor. Considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase 

tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

 O alumno/a  NON accederá ao curso ou etapa seguinte sempre que se considere que NON  acadou unha progresión adecuada 

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

 Cando un alumno NON  promocione deberá permanecer un ano máis en 6º, polo que a súa permanencia en ED. PRIMARIA 

alóngase un curso. 

  Esta medida irá acompañada dun plan de reforzo ou recuperación e apoio. 

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

 
 
 
 
 



10.- AVALIACIÓN INICIAL. MEDIDAS INDIVIDUAIS  OU COLECTIVAS   
  
MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

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

as estratexias comúns de actuación e dar resposta á diversidade que nos atopamos. A partir da detección dos diferentes problemas que 

presenta o noso alumnado, podemos deseñar deferentes estratexias para a súa solución e así poder diminuír en gran medida o fracaso 

escolar. 

Esta avaliación inicial realízase durante os primeiros días do curso. Para a súa elaboración recóllense os mínimos esixibles do nivel an-

terior nas distintas áreas. Selecciónanse actividades variadas nas distintas áreas que permitan valorar os coñecementos do alumnado. 

En función destes resultados poderanse propor medidas de reforzo ou apoio temporais, fixándose orientacións e un plan de seguimento. 

O plan de seguimento debe ser valorado ao final do curso para comprobar o grao de mellora e progreso do alumnado con dificultades 

detectadas. 

A proposta é a de realizar ou recoller un banco de actividades para a avaliación inicial de 6º, de tal xeito que cada curso escolar se vaian 

renovando, modificando ou ampliando estas actividades, segundo a súa utilidade. 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

1. DE COORDINACIÓN 1. O profesor/a titor de cada grupo é o encargado de coordinar todas as medidas de 
atención á diversidade que levan a cabo calquera dos seus alumnos/as e de participar na 
elaboración das mesmas. 

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

 



2. DE ATENCIÓN AO ALUMNADO 1. Organizaranse reforzos en determinadas áreas. Esta medida a levará a cabo o profe-
sor da área correspondente e está destinada ao alumnado que pode seguir o currículo 
ordinario do curso no que está escolarizado, pero necesita para logralo unha atención 
máis individualizada tanto en aspectos curriculares como en estratexias de aprendizaxe e 
pautas de traballo. O reforzo poderá levarse a cabo dentro ou fora da aula e dirixirse a un 
ou varios alumnos/as. 

2. As tarefas que realicen nos reforzos as marcará o profesor da área correspondente.  

3. Promover programas de reforzo, fomento e desenvolvemento persoal e social do gru-
po. 

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

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

6. Realización dun seguimento máis individualizado daqueles alumnos/as cuxa situación 
académica, persoal ou social así o aconselle, complementario ao que con xeral se realiza 
con todo o alumnado de xeito habitual. 

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

8. Medidas de atención educativo para o alumnado repetidor. 

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

3. DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 1. Apoios que se realizan con alumnos que non seguen o Currículo nalgunha ou en va-
rias das áreas e necesitan unha adaptación do mesmo. 

2. Aplicar os protocolos necesarios para aqueles alumnos/as con NEAE na metodoloxía, 
recursos, avaliación… 

4. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 1. Para o  alumnado con ACS aplicaremos mediadas extraordinarias na administración 
do currículo, metodoloxía, avaliación etc… 

Programa de mellora. 

Actividades de reforzo 

Programa de ampliación. 

Actividades de ampliación. 

 

 



Ensinanza individualizada 

Mellora  Outras medidas de atención á diversidade 

 
 

   12.-PROGRAMA DE REFORZO / RECUPERACIÓN E DESEÑO DE ACTIVIDADES PARA  
ALUMNADO CON  MATERIAS PENDENTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de se-
guimento e 
avaliación 
das mate-
rias pen-
dentes.  

1. Contidos esixibles 

 

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

2. Actividades de reforzo e de recurperación para alumnado con materias pendentes. 

 Fichas preparadas para tal fin adecuadas a cada unidade. 

 Actividades de reforzo específicas para as necesidades do alumnado. 

 Actividades de ampliación 

 Diferentes traballos cooperativos 

 Actividades complementarias  

 Lecturas 

 Caderniños específicos según necesidades. 

 Variación dos recursos materiais que presentan os contidos  

 Reforzo dos logros 

 Demostración do valor  funcional dos contidos a traballar. 

 Apoio dentro ou fora da aula polo titor/a e por diferentes especialistas 

 Nombrar compañeiros ¨titores¨ destes alumnos en diferentes momentos 

 Probas orais 

 Probas escritas 
 



3. Programa de reforzo para a recuperación de materias pendentes  

 

Para aqueles alumnos que teñan algunha materia pendente de cursos anteriores prográmanse as seguintes medidas como estrate-
xia para acadar os obxectivos: 
- Aqueles alumnos que teñan pendente de avaliación positiva algunha materia de cursos anteriores terán que realizar unha serie de  
actividades de recuperación  distribuídas por Unidades Didácticas, que,  recibirán en partes ou bloques. O prazo de resolución en 
entrega de tales actividades será o establecido para cada unidade.  
-  Ao finalizar cada trimestre realizarase unha valoración do traballo de reforzO realizado polo alumnado e compararase coa súa evo-
lución na área correspondente de 6º. 
-  O seguimento dos alumnos con materias pEndentes será realizado polo profesor da asignatura correspondente. 
-Os alumnos que non superen a materia en Xuño contará como pendente. 

                                                           

13. - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS. 
 
O nivel de 6º participará nas actividades complementarias que se leven a cabo a n ivel de centro: 
-Magosto 
-Festival de Nadal  
-Día da Paz 
-Día do libro 
- Día da non violencia. 
- Semana da prensa. 
- Día da muller. 
- Día mundial da concienciación do autismo. 
-Semana Cultural-Día das Letras galegas. 
- Semana da educación vial. 
-Saída de Fin de curso 
-Turonia de 6º 
-Festival Fin de Curso. 
- Deporte escolar. 
-Proxecto ríos. 
- Aliméntate ben. 
- Voz Natura. 
- Prensa escola da Voz de Galicia. 
* Ademais poden xurdir outras actividades ofertadas polo concello e/ou outros organismos : concertos, teatros , charlas, obradoiros… 
 

 



14. -ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO  LECTOR, AO PLAN TIC E AO PLAN DE 

CONVIVENCIA 

 
PROXECTO LECTOR 

Segundo o proxecto Lector a lectura debe ter en todas as áreas unha 
especial atención polo que dedícaselle no centro un tratamento específi-
co e un tempo axeitado: Momento Lector. Neste sentido xoga un papel 
importante o uso da biblioteca escolar do centro, da aula e o establece-
mento de plans de lectura coordinados para todos os cursos e áreas. 
O principal propósito deste proxecto é formar lectores competentes, que 
adquiran as capacidades necesarias que lles permita seguir aprendendo 
ao longo da vida. 

A lectura debe servir para desfrutar, aprender e informarse, polo que se 
levarán a cabo unha serie de estratexias comúns que se poidan aplicar 
nas distintas áreas: 
-Traballar as estratexias de comprensión de textos de distintas tipoloxías. 
-Recomendacións lectoras. 
-Lectura en voz alta de fragmentos literarios. 
-Recitación de textos poéticos. 
-Lectura de textos en diferentes formatos. 
-Préstamo de libros da biblioteca do centro. 
        .Alomenos un libro de lectura trimestral seleccionado da biblioteca. 
        .Realización de fichas de lectura e de actividades de comprensión 
lectora. 
        .Participación nas actividades de animación á lectura promovidas 
dende a biblioteca. 
        .Participación no concurso literario, 

PLAN TIC 
A aplicación das TIC ao traballo da aula convértese nunha peza clave na 
educación e formación do alumnado. Os libros do alumnado atópanse en 
EDIXGAL, ademais da información complementaria e actividades, xa que 
dispoñen de ordenadores individuais. 

Empregamos as novas tecnoloxías para: 
1.Exposición e explicación do profesor apoiándose nas NNTT, 
2.Iniciación do alumnado á Informática (preténdese transmitir os coñe-
cementos básicos de contorno gráfico do ordenador): 
-Utilización dos compoñentes básicos do contorno gráfico do ordenador. 
-Apertura e peche de aplicacións. 
-Creación de documentos. 
-Gravación e recuperación de documentos. 
-Acceso á información, busca e selección de información relevante. 
-Creación de diversos tipos de documentos incluídas as presentacións. 
-Utilización de Internet como unha fonte de recursos. Actitude crítica. 
-Introdución á robótica escolar. 
-Radio escolar. 

PLAN DE CONVIVENCIA  A escola é un lugar de encontro entre persoas distintas que forman unha 
comunidade e, polo tanto, é o lugar idóneo para aprender por propia ex-
periencia as actitudes básicas e necesarias para unha convivencia libre, 
democrática, solidaria e participativa. E esta área, en particular, convér-
tese nun instrumento para traballar e avaliar a convivencia entre todos os 
membros da comunidade educativa xa que se vai reflexionar sobre as 



pautas de comportamento que nos permiten convivir coas demais per-
soas e vanse desenvolver valores como o respecto, a solidariedade, a 
responsabilidade, etc. De feito, traballaranse e levaranse a cabo todas as 
medidas incluídas no RRI e propostas polo Observatorio da convivencia 
do n oso centro (a puntualidade, o coidado do material propio e alleo, 
manter a limpeza do centro, do material, ou cando se fagan visitas man-
ter limpos os lugares que visitamos, evitar os insultos, a falta de respec-
to, resolución de conflitos... 

 
 
15.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE. 
Neste apartado pretendemos promover a propia reflexión docente e a autoavaliación da realización e desenvolvemento da 
programación didáctica. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica realizaranse unha secuencia de preguntas quenos permitan avaliar 
o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  
 
Contarase coa seguinte táboa para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto: poderase realizar ao final de cada trimestre 
para recoller as melloras no seguinte.  

 
Indicadores ciencias sociais ciencias 

naturais 
matemáticas lingua castelá lingua galega plástica Valores cívicos 

e sociais 

Cuidado do 
entorno 
medioambiental 
e dos seres vivos 

Vida saudable 

A ciencia no día 
a día 

Manexo de 
elementos 
matemáticos 

Razonamento 

       



lóxico e 
resolución de 
problemas 

Comprensión: 
oral e escrita 

Expresión: oral e 
escrita 

Normas de 
comunicación 

Tecnoloxías da 
información 

Comunicación 
audiovisual 

Utilización de 
ferramentas 
dixitais 

Respeto polas 
manifestacións 
culturais propias 
e alleas 

Expresión 
cultural e 
artística 

Educación cívica 
e constitucional 

Relación cos 
demais 

Compromiso 



social 

Autonomía 
persoal 

Liderazgo 

Creatividade 

Emprendemento 

Ferramentas 
para estimular o 
pensamento 

Planificación e 
avaliación das 
aprendizaxes 

 
 
16.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROPIAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
PROCESOS DE MELLORA. 

 
As normas de avaliación en Educación Primaria establecen que os profesores avaliarán os procesos de enseñanza e a súa sua  propia práctica 

docente en relación co logro dos obxectivos educativos programados. Esta avaliación terá tamén un carácter continuo e formativo e incluirá 

referencias a aspectos tales como: 

- Nivel de consecución de obxectivos programados. 

- As actividades feitas. 

- A metodoloxía empregada. 

- Temporalización prevista. 

- Contidos establecidos. 



- Materiais e recursos empregados. 

- A organización da aula.  

- O uso do centro de recursos. 

- A relación entre profesor e alumnos. 

- A relación entre os profesores. 

- A convivencia entre os estudantes. 

-Autoavaliación do profesor. 

 
    

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR A MELLORAR 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 
PERSOAL 

Temporalización das 
unidades didácticas 

   

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos 

   

Manxeo dos contidos na 
unidade 

   

Descritores  
e desempeños 
competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias 
metodolóxicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   



Uso de diversas 
ferramentas de 
avaliación 

   

Táboa de evidencias  
dos estándares de 
aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    

 

 

 
 

. 

 


