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1. Introdución

Esta programación didáctica está pensada para ser levada a cabo dende a área de ciencias sociais nun centro
público, o CEP Pedro Caselles Beltrán, que 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  empeza  a  haber  unha  actividade  cultural  significativa,  aínda  así  a  escola  segue  sendo  un  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 5º nivel cun total de 29 alumnos e alumnas nas nosas
aulas. Dentro deste alumnado atópase alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, para os cales se
recollen nesta programación medidas específicas.

A importancia da área de Ciencias Sociais, radica en que o alumnado logre un coñecemento e respecto pola súa
contorna,  cultura  e  historia;  tanto  a  próxima  como  a  máis  afastada.  Baseándonos  nos  17  Obxectivos  de
Desenvolvemento sustentable da Axenda 2030, o obxecto das CCSS é o de dispoñer das ferramentas axeitadas para
formar individuos libres e con espírito crítico, que apliquen a conciencia ecosocial no coidado do noso planeta.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais
de forma segura, responsable e eficiente, para
buscar información, comunicarse e traballar de
maneira individual, en equipo e en rede.

3 2 4 1-2-3-4-
5 4

OBX2  -  Expor  e  dar  resposta  a  cuestións
científicas  sinxelas,  util izando  diferentes
técnicas,  instrumentos  e  modelos  propios  do
pensamento  científico,  para  interpretar  e
explicar  feitos  e  fenómenos  que  ocorren  no
medio natural, social e cultural.

1-2-3 2-4 1-2 4

OBX3  -  Identificar  as  características  dos
diferentes  elementos  ou  sistemas  do  medio
natural,  social  e  cultural,  analizando  a  súa
organización  e  propiedades  e  establecendo
relacións entre estes, para recoñecer o valor do
patrimonio  cultural,  conservalo,  melloralo  e
emprender accións para o seu uso responsable.

1-2-4-5 1 4 1 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Identificar as causas e consecuencias da
intervención  humana  na  contorna,  desde  os
puntos  de  vista  social,  económico,  cultural,
tecnolóxico  e  ambiental,  para  mellorar  a
capacidade  de  afrontar  problemas,  buscar
solucións  e  actuar  de  maneira  individual  e
cooperativa na súa resolución, e para poñer en
práctica  est i los  de  vida  sustentables  e
consecuentes  co  respecto,  o  coidado  e  a
protección das persoas e do planeta.

5 2-5 4 1-3-4 1

OBX5  -  Observar,  comprender  e  interpretar
continuidades  e  cambios  do  medio  natural,
social  e  cultural,  analizando  relacións  de
causalidade,  simultaneidade e sucesión,  para
explicar e valorar as relacións entre diferentes
elementos e acontecementos.

3 4 4 1-3 2 1

OBX6 - Recoñecer e valorar a diversidade e a
igualdade  de  xénero,  mostrando  empatía  e
respecto  por  outras  culturas  e  reflexionando
sobre  cuestións  éticas,  para  contribuír  ao
benestar individual e colectivo dunha sociedade
en  continua  transformación  e  ao  logro  dos
valores de integración europea.

3 3 1-2-3 1

OBX7 - Participar na contorna e na vida social
de forma eficaz e construtiva desde o respecto
aos valores democráticos, os dereitos humanos
e  da  infancia  e  os  principios  e  valores  da
Constitución  española  e  a  Unión  Europea,
valorando  a  función  do  Estado  e  as  súas
inst i tuc ións  no  mantemento  da  paz  e
seguridade  integral  c idadá,  para  xerar
interaccións  respectuosas  e  equitativas  e
promover a resolución pacífica e dialogada dos
conflitos.

5 1 1-2-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO noso planeta: A Terra1 9Coñeceremos os elementos que forman o
Universo, o Sistema Solar e o planeta Terra. 12

XA representación da Terra2 13

Realizaremos un estudo do globo
terráqueo, mapas, planos e planisferios.
Traballaremos con mapas políticos e físicos
de España e Tomiño. Terán que recoñecer e
situar as provincias e comunidades
autónomas no mapa de Españ, e no mapa
físico recoñecer e situar ríos e montes. No
mapa de Tomiño recoñecerán a súa
orientación e situarán as 15 parroquias.

15

XO clima3 8
Analizaremos o clima no noso planeta.
Estudo dos diversos climas de España e
Galicia. Coñecemento dos elementos e

13
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO clima3 8factores do clima. Causas e consecuencias
do cambio climático: medidas a adoptar. 13

Vida sustentable X4 8

O desenvolvemento sustentable nas
actividades humanas e económicas.
Distribución da riqueza. Coñecemento dos
obxectivos do desenvolvemento
sustentable e dos límites do planeta. A
seguridade viaria como elemento dunha
vida sá e sustentable (normas, hábitos e
causas dos accidentes).

12

As institucións de Galicia X5 8

A organización política local, provincial e
autonómica. Representación e participación
política. Galicia: institucións, valores e
funcións.
Proceso de construción da democracia en
España.

12

Poboación X6 8

Estudo das variables demográficas e a súa
representación gráfica. Comportamento da
poboación e a súa evolución. Contraste de
zonas urbanas e zonas rurais: o
despoboamento.

12

XA Idade Media7 7

Coñecemento sobre as diferentes fontes
históricas e relación con feitos históricos da
Idade Media.
Coñecemento dos distintos feitos históricos
da Idade Media.
Investigación sobre expresións artísticas e
culturais da Idade Media: Camiño de
Santiago, Románico e Gótico.

12

XA  Idade Moderna8 9

Coñecemento sobre as diferentes fontes
históricas e relación con feitos históricos da
Idade Moderna.
Coñecemento dos distintos feitos históricos
da Idade Moderna.
Investigación sobre expresións artísticas e
culturais da Idade Moderna: os
descubrimentos, Renacemento e Barroco.

12

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O noso planeta: A Terra

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.1 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades dos elementos do
medio natural, social e cultural a través da
indagación utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.

CA2.2 - Establecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Relacionar, de xeito sinxelo, os elementos
do medio natural, social e cultural.

TI 40

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Utilizar algunha fonte de información en
investigacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- A Terra, o universo e o Sistema Solar. Movementos terrestres e fases lunares.

2

Título da UDUD

A representación da Terra

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.1 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades dos elementos do
medio natural, social e cultural a través da
indagación utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.

CA2.2 - Establecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Relacionar, de xeito sinxelo, elementos do
medio natural, social e cultural. Situar no
mapa de Españas provincias e
comunidades autónomas e os principais
accidentes xeográficos. Situar no mapa
de Tomiño as parroquias.

TI 40

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Utilizar algunha fonte de información nas
investigacións.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados, utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura os instrumentos e
dispositivos apropiados, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas correctamente.

Participar en experimentos guiados e no
rexistro dos datos correspondentes.

CA2.4 - Participar con actitude emprendedora na
procura, contraste e avaliación de propostas para
afrontar problemas ecosociais, buscar solucións e
actuar para a súa resolución, a partir da análise
crítica das causas e consecuencias da intervención
humana na contorna.

Propor solucións básicas para distintos
problemas sociais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.
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Contidos

- A Terra, o universo e o Sistema Solar. Movementos terrestres e fases lunares.

- Cartografía, planos, mapas e planisferios. Escalas e símbolos convencionais de mapas, elaboración de itinerarios.

3

Título da UDUD

O clima

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.1 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades dos elementos do
medio natural, social e cultural a través da
indagación utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.

CA2.2 - Establecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Relacionar, de xeito sinxelo, os elementos
do medio natural, social e cultural.

CA2.3 - Promover estilos de vida sustentable e
consecuentes co respecto, os coidados, a
corresponsabilidade e a protección das persoas e do
planeta, a partir da análise crítica da intervención
humana na contorna.

Coñecer diferentes problemáticas
ecosociais e participar na conservación e
mellora da contorna favorecendo o
desenvolvemento sustentable.

TI 40

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Utilizar algunha fonte de información para
as súas investigacións.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados, utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura os instrumentos e
dispositivos apropiados, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas correctamente.

Participar en experimentos guiados e no
rexistro dos datos correspondentes.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.
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Contidos

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- O clima e o planeta. Tipos de clima en Galicia e en España. Elementos e factores climáticos.

- O cambio climático do local ao global: causas e consecuencias. Medidas de mitigación e adaptación.

4

Título da UDUD

Vida sustentable

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 55

CA2.1 - Identificar e analizar as características, a
organización e as propiedades dos elementos do
medio natural, social e cultural a través da
indagación utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar certas características e
elementos do medio natural, social e
cultural.

CA2.2 - Establecer conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Relacionar, de xeito sinxelo, os elementos
do medio natural, social e cultural.

CA2.3 - Promover estilos de vida sustentable e
consecuentes co respecto, os coidados, a
corresponsabilidade e a protección das persoas e do
planeta, a partir da análise crítica da intervención
humana na contorna.

Coñecer diferentes problemáticas
ecosociais e participar na conservación e
mellora da contorna favorecendo o
desenvolvemento sustentable.

TI 45

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Utilizar algunha fonte de información nas
súas investigacións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Participar con actitude emprendedora na
procura, contraste e avaliación de propostas para
afrontar problemas ecosociais, buscar solucións e
actuar para a súa resolución, a partir da análise
crítica das causas e consecuencias da intervención
humana na contorna.

Propor solucións básicas para distintos
problemas sociais.

CA3.3 - Resolver de forma pacífica e dialogada os
conflitos, promovendo unha interacción respectuosa
e equitativa a partir da linguaxe inclusiva e non
violenta e explicando e exercitando as principais
normas, dereitos, deberes e liberdades que forman
parte da Constitución española e da de Unión
Europea, e coñecendo a función que o Estado e as
súas institucións desempeñan no mantemento da
paz, a seguridade integral cidadá e o recoñecemento
das vítimas da violencia.

Coñecer os elementos básicos da
educación viaria tanto dende o punto de
vista dos peóns como dos condutores.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas como actividades humanas. As profesións STEM na
actualidade desde unha perspectiva de xénero.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- O cambio climático do local ao global: causas e consecuencias. Medidas de mitigación e adaptación.

- O desenvolvemento sustentable. A actividade humana sobre o espazo e a explotación dos recursos. A actividade
económica e a distribución da riqueza: desigualdade social e rexional no mundo e en España. Os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

- Estilos de vida sustentable: os límites do planeta e o esgotamento de recursos.

- Seguridade viaria. Normas básicas de circulación, sinais de tráfico e marcas viarios. Condutas e hábitos viarios
correctos. Causas e grupos de risco nos accidentes de tráfico.

5

Título da UDUD

As institucións de Galicia

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.1 - Analizar os procesos xeográficos, históricos e
culturais que conformaron a sociedade actual,
valorando a diversidade etnocultural ou afectivo-
sexual e a cohesión social, e mostrando empatía e
respecto por outras culturas e a igualdade de
xénero.

Coñecer como está conformada a
sociedade actual.

CA3.4 - Explicar o funcionamento xeral dos órganos
de goberno do concello, das comunidades
autónomas, do Estado español e da Unión Europea,
valorando as súas funcións e a xestión dos servizos
públicos para a cidadanía.

Coñecer algúns dos órganos de goberno e
servizos públicos básicos.

TI 40

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Utilizar algunha fonte de información para
as súas investigacións.

CA3.2 - Promover actitudes de igualdade de xénero e
condutas non sexistas, analizando e contrastando
diferentes modelos na nosa sociedade.

Adoptar unha actitude tolerante có resto.

CA3.3 - Resolver de forma pacífica e dialogada os
conflitos, promovendo unha interacción respectuosa
e equitativa a partir da linguaxe inclusiva e non
violenta e explicando e exercitando as principais
normas, dereitos, deberes e liberdades que forman
parte da Constitución española e da de Unión
Europea, e coñecendo a función que o Estado e as
súas institucións desempeñan no mantemento da
paz, a seguridade integral cidadá e o recoñecemento
das vítimas da violencia.

Coñecer algunhas institucións
autonómicas, estatais e europeas e as
súas funcións básicas para manter a paz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Historia e cultura das minorías étnicas presentes no noso país: diversidade cultural e lingüística de Galicia.
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Contidos

- A cultura de paz e non violencia. O pensamento crítico como ferramenta para a análise dos conflitos de intereses.
O recoñecemento das vítimas da violencia.

- A organización política. Principais entidades políticas e administrativas da contorna local, provincial e autonómica
en Galicia. Sistemas de representación e de participación política.

- A memoria democrática. Análise multicausal do proceso de construción da democracia en España.

- Galicia. Principais institucións, valores e funcións.

6

Título da UDUD

Poboación

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA3.1 - Analizar os procesos xeográficos, históricos e
culturais que conformaron a sociedade actual,
valorando a diversidade etnocultural ou afectivo-
sexual e a cohesión social, e mostrando empatía e
respecto por outras culturas e a igualdade de
xénero.

Coñecer as características básicas da
sociedade  na actualidade aceptando a
diversidade cultural.

CA3.4 - Explicar o funcionamento xeral dos órganos
de goberno do concello, das comunidades
autónomas, do Estado español e da Unión Europea,
valorando as súas funcións e a xestión dos servizos
públicos para a cidadanía.

Coñecer algúns dos órganos de goberno e
servizos públicos básicos.

TI 50

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados, utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura os instrumentos e
dispositivos apropiados, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas correctamente.

Participar en experimentos guiados e no
rexistro dos datos correspondentes.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).
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Contidos

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- Estratexias de recollida, almacenamento e representación de datos para facilitar a súa comprensión e análise.

- Migracións e diversidade cultural. As principais variables demográficas e a súa representación gráfica. Os
comportamentos da poboación e a súa evolución. Os movementos migratorios e a apreciación da diversidade
cultural. Contraste entre zonas urbanas e de

- Igualdade de xénero e condutas non sexistas. Crítica dos estereotipos e roles nos distintos ámbitos: académico,
profesional, social e cultural. Accións para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

7

Título da UDUD

A Idade Media

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA4.1 - Valorar, protexer e mostrar actitudes de
conservación e mellora do patrimonio natural e
cultural a través de propostas e accións que reflictan
compromisos e condutas en favor da
sustentabilidade.

Protexer e respectar o patrimonio natural
e cultural e valoralo como un ben común.

CA4.2 - Analizar relacións de causalidade,
simultaneidade e sucesión entre diferentes
elementos do medio social e cultural desde a Idade
Media ata a actualidade, situando cronoloxicamente
os feitos.

Identificar feitos da contorna social e
cultural desde a Idade Media ata a
actualidade.

CA4.3 - Coñecer persoas, grupos sociais relevantes e
formas de vida das sociedades desde a Idade Media
ata a actualidade, incorporando a perspectiva de
xénero, situándoas cronoloxicamente e identificando
trazos significativos sociais en distintas épocas da
historia.

Coñecer persoas, grupos sociais
relevantes e formas de vida das
sociedades desde a Idade Media ata a
actualidade, incorporando a identidade de
xénero.

TI 40

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

13/12/2022 16:44:17 Páxina 21de13



Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- As fontes históricas: clasificación e utilización das distintas fontes (orais, escritas, patrimoniais).

- O tempo histórico na Idade Media: o Camiño de Santiago, o Románico e o Gótico, duración e feitos históricos, papel
representado por suxeitos históricos (individuais e colectivos), acontecementos e procesos.

- As expresións artísticas e culturais medievais, modernas e contemporáneas en Galicia e a súa contextualización
histórica desde unha perspectiva de xénero. A función da arte e a cultura no mundo actual.

- O patrimonio natural e cultural como ben e recurso; o seu uso, coidado e conservación.

8

Título da UDUD

A  Idade Moderna

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA4.1 - Valorar, protexer e mostrar actitudes de
conservación e mellora do patrimonio natural e
cultural a través de propostas e accións que reflictan
compromisos e condutas en favor da
sustentabilidade.

Protexer e respectar o patrimonio natural
e cultural e valoralo como un ben común.

CA4.2 - Analizar relacións de causalidade,
simultaneidade e sucesión entre diferentes
elementos do medio social e cultural desde a Idade
Media ata a actualidade, situando cronoloxicamente
os feitos.

Identificar feitos da contorna social e
cultural desde a Idade Media ata a
actualidade.

CA4.3 - Coñecer persoas, grupos sociais relevantes e
formas de vida das sociedades desde a Idade Media
ata a actualidade, incorporando a perspectiva de
xénero, situándoas cronoloxicamente e identificando
trazos significativos sociais en distintas épocas da
historia.

Coñecer persoas, grupos sociais
relevantes e formas de vida das
sociedades desde a Idade Media ata a
actualidade, incorporando a identidade de
xénero.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 40

CA1.1 - Utilizar recursos dixitais de acordo coas
necesidades do contexto educativo de forma segura
e eficiente, buscando información, comunicándose e
traballando de forma individual, en equipo e en rede.

Utilizar determinados dispositivos e
recursos dixitais de acordo co contexto.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre o medio natural, social ou cultural,
mostrando e mantendo a curiosidade.

Amosar curiosidade polo medio natural,
social e cultural máis próximo.

CA1.3 - Buscar, seleccionar e contrastar información,
de diferentes fontes seguras e fiables, usando os
criterios de fiabilidade de fontes, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural, social e cultural.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar de forma
cooperativa.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fases da investigación científica (observación, formulación de preguntas e predicións, planificación e realización de
experimentos, recollida e análises de información e datos, comunicación de resultados...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Terminoloxía propia da área e vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da constancia e do sentido da responsabilidade na realización das diferentes
investigacións.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo. A aula virtual.

- As fontes históricas: clasificación e utilización das distintas fontes (orais, escritas, patrimoniais).

- O tempo histórico na Idade Moderna: os descubrimentos, o Renacemento e o Barroco, duración e feitos históricos,
papel representado por suxeitos históricos (individuais e colectivos), acontecementos e procesos.

- As expresións artísticas e culturais medievais, modernas e contemporáneas en Galicia e a súa contextualización
histórica desde unha perspectiva de xénero. A función da arte e a cultura no mundo actual.

- O patrimonio natural e cultural como ben e recurso; o seu uso, coidado e conservación.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A realización de diversas tarefas, actividades ou proxectos de xeito autónomo e/ou guiado por parte do alumnado
será unha condición primordial para acadar unha aprendizaxe significativa.  Todo isto, terá un enfoque globalizador,
de carácter interdisciplinar, transversal e tratando de achegar o coñecemento científico ao alumnado.

A contorna será un medio idóneo para a adquisición de novas aprendizaxes, comezando polas máis próximas á súa
realidade (sinxelas) e ata chegar a outras máis complexas.

O traballo individual, en pares ou en equipo (traballo colaborativo) serán as opcións máis empregadas para favorecer
a participación total do alumnado.

En cada trimestre, realizaremos unha actividade ou proxecto que nese momento ou máis tarde relacionaremos cos
diferentes temas:

1º Trimestre: Faremos unha saída ao museo diocesano de Tui e outra ao museo de Pontevedra no que aprenderemos
de historia(temas 6, 7 e 8)
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2º Trimestre: Visita ao Parlamento Galego (tema5) e a cidade de Santiago(temas 6, 7 e 8)

3º Trimestre: Andaina pola contorna observando os restos etnográficos e históricos da zona(temas 6, 7 e 8)

En resumo,  a  metodoloxía  será  activa,  participativa,  comunicativa  e  intentará  incluir  novas  experiencias  que
fomenten a innovación educativa na medida que seña posible, coa finalidade de incentivar e motivar ao alumnado
cara a novas aprendizaxes.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Ordenadores ultraportátiles de EDIXGAL

Ordenador de aula e encerado dixital

Material funxible (cartolinas, folios, pinturas, témperas...)

Programa Scratch

Globo Terráqueo

Mapas e planisferios

Libreta ou caderno

Writer // Word

Impress // Powerpoint

Google Earth

Aproveitaremos o entorno rico en arte románica e diversas museos que visitaremos moto material didáctico.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O proceso de avaliación inicial durará as dúas primeiras semanas lectivas do curso ( 4 sesións).

Nesta avaliación inicial, o obxectivo primordial é  comprobar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
posúe o noso alumnado sobre a área de Ciencias Sociais.

Para obter  dita información , podemos empregar distintos tipos de instrumentos de recollida de información: test
obxectivos, traballos individuais e/ou grupais, actividades na aula virtual...

A  partires  da  información  recollida  e  da  interpretación  da  mesma,  poderemos  adaptar  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe ás caracterísitcas do grupo-clase, poñendo especial énfase na detección de problemáticas  e na posta en
marcha das medidas de atención á diversidade  necesarias.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

12

UD 2

15

UD 3

13

UD 4

12

UD 5

12

UD 6

12

UD 7

12

UD 8

12

Total

100

Proba
escrita 60 60 60 55 60 50 60 60 58

Táboa de
indicadores 40 40 40 45 40 50 40 40 42

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Á hora de establecer os criterios de cualificación da materia, debemos ter en conta os

instrumentos de avaliación marcados nesta programación, estes son as probas escritas e as

táboas de indicadores.

As probas escritas serán as tarefas e fichas, o traballo no caderno de campo, resumos,

esquemas, mapas conceptuais, claves dicotómicas e probas obxectivas. Os cales terán a

porcentaxe marcada en cada unidade didáctica para cada criterio de avaliación.

Por outra banda, as táboas de indicadores serán rúbricas, listas de cotexo ou escalas de

observación entre outros. Estas táboas de indicadores terán a porcentaxe marcada para cada

criterio de avaliación en cada unidade. A través destas táboas avaliaranse os criterios de

avaliación que se indican, así como o respecto polos compañeiros, a capacidade de seguir uns

pasos ou unhas instrucións e o grao de responsabilidade na execución dos proxectos, ademais

do traballo no caderno de clase.

Para obter a cualificación de cada unha das unidades didácticas empregaranse os

procedementos de avaliación anteriormente citados.

Para o cálculo da nota de cada avaliación terase en conta a seguinte fórmula:

NOTA PRIMEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD1 + NOTA UD2) / 2

NOTA SEGUNDA AVALIACIÓN= (NOTA UD3 + NOTA UD4) / 2

NOTA TERCEIRA AVALIACIÓN= (NOTA UD5 + NOTA UD6) / 2

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:
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Este apartado non procede nesta etapa

6. Medidas de atención á diversidade

En canto ás medidas de atención á diversidade, debemos ter en conta á hora de levar a cabo

esta programación por un lado as medida ordinarias, así como as medidas extraordinarias, as

cales se porán en funcionamento unha vez esgotadas as ordinarias.

Así, entre as medidas ordinarias hai que ter en conta á adecuación desta programación ás

características do centro e do alumnado. Por outro lado, levaranse a cabo reforzos educativos

con aquel profesorado con dispoñibilidade horaria, ademais de programas de habilidades

sociais para traballar a autoestima ou a empatía, o que facilitará o traballo en equipo. Por

último, en canto as medidas ordinarias hai que destacar o programa de enriquecemento

curricular para aquel alumnado con altas capacidades.

Por outra banda, entre as medidas extraordinarias podemos atopar: adaptacións curriculares,

agrupamentos flexibles, apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica ou

audición e linguaxe, a flexibilización no período de escolarización, así como alumnado que no

poida acudir ao centro educativo por circunstancias diversas ou unha atención educativa

domiciliaria ou hospitalaria.

Tendo en conta esta información sobre as medidas de atención á diversidade, levaranse a

cabo aquelas que se correspondan coa diversidade da aula, como poden ser as seguintes:

- Mellorar os hábitos de estudio e as técnicas de aprendizaxe do alumnado, potenciando a

adquisición das competencias a través da realización de esquemas, mapas conceptuais, claves

dicotómicas, resumos, etc.

- Desenvolver as capacidades do alumnado tendo en conta as súas características e

circunstancias familiares, como poden ser: a adaptación de medios, o uso da axenda escolar,

adaptación dos tempos na realización de probas ou tarefas, uso de imaxes, aplicacións

dixitais...

- Realizar actividades de reforzo para aquel alumnado que non conseguiu adquirir os contidos

traballados, como poden ser o uso de imaxes ou apoios visuais.

- Deseñar actividades de ampliación para aquel alumnado que xa adquiriu os contidos, a
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través da relación de tarefas de aprendizaxe integradas que aborden contidos de outras

materias, afondando nos coñecementos adquiridos.

Levar a cabo actividades complementarias, as cales amplían os aspectos curriculares, como

poden ser as saídas ó medio natural (ecosistema de praia, de monte, campo), visitas a

museos, exposicións, charlas formativas, etc.

Establecer colaboracións con outras institucións (concello, deputación, organizacións sen

ánimo de lucro).

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X

ET.5 - Creatividade X X X X

ET.6 - Emprendemento X X X X X X X X

ET.7 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X X X X X

ET.8 - Educación para a paz e
resolución pacífica de
conflitos

X X X X X X X X

ET.9 - Educación para o
consumo responsable X X X

ET.10 - Desenvolvemento
sustentable X X X X

ET.11 - Educación para a
saúde, incluida a afectivo-
sexual

X X X X X X X X

ET.12 - Educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.13 - Pluralidade e respecto
polo estado de dereito X X

ET.14 - Respecto pola
diversidade afectivo-sexual X X X X X X X X

Observacións:
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O traballo dos elementos transversais está implícito na labor docente, xa que debemos transmitir unha serie de
valores e actitudes ao noso alumnado, tal como reflicte a lexislación vixente.
Os elementos transversais  non pertencen exclusivamente a unha área en concreto,  senón que deben ser
abordados ao longo de todas elas.
As CCSS serán un espazo ideal para que de xeito globalizado se traballen todos estes contidos mesturados cos
propios da área.
Certos elementos transversais, como a expresión oral e escrita ou a resolución pacífica de conflitos estarán
presentes  ao longo de todas as  unidades didácticas.  Por  outra  banda,  contidos  como o desenvolvemento
sustentable, serán abordados en unidades didácticas en concreto.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visita a museos, exposicións...Saídas culturais

Nas aprenderemos de arte e historia.Saídas á contorna

Familias, profesionais de distintos ámbitos laborais, ou outras
institucións, como por exemplo o Plan Director.

Charlas formativas

Relaxación e xestión de emocións, cociña saudable, primeiros
auxilios, prácticas saudables no deporte...

Obradoiros

Recollidas  no  calendario  escolar,  como  poden  ser  :  Día
Mundial  da  Saúde,  do  Medio  Ambiente,  dos  Dereitos  do
Consumidor, Día Internacional da Muller

Conmemoracións

Observacións:
As  actividades  complementarias  plantexadas  buscan   proporciaonar  ao  alumnado  unhas  aprendizaxes
vivenciadas, empregando recursos non tan habituais.
Resulta fundamental a planificación deste tipo de actividades para consolidar os contidos traballados ao longo do
curso.
O feito de realizar actividades fora do entorno habitual de aprendizaxe ou mesmo con outras persoas implicadas,
resulta moi motivante para o alumnado e serve de catalizador para a consolidación destas aprendizaxes.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Funcionalidade da programación.

Coherencia entre os obxectivos e os contidos.

Actividades adecuadas.

Estilo de ensinanza.

Rol do docente.

Temporalización.
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Organización dos recursos materiais.

Medidas de atención á diversidade.

Motivación do alumnado.

Procedementos de avaliación.

Á hora de levar a cabo a avaliación do proceso de ensino e da práctica docente, debemos teren conta os indicadores
de logro especificados anteriormente. Ditos indicadores permítenos coñecer información axeitada da nosa labor
docente a través de diferentes instrumentos de  avaliación como poden ser: enquisas, listas de control, a memoria da
materia ou as actas de avaliación, entre outros.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación levarase a cabo a través da aplicación PROENS ao finalizar cada unidade didáctica.
Ademais, hai que destacar a utilización do diario de clase para o seguimento da actividade lectiva, xa que esta
ferramenta permítenos comprobar se o programado inicialmente se desenvolveu sen dificultade ou hai que realizar
algunha

modificación. As modificacións da programación quedarán reflectidas na memoria, que se realizará a final de curso e
servirá como proposta de mellora para o próximo curso.

Centraremos a revisión, avaliación e seguimento da programación atendendo ós seguintes aspectos:

-Comprobación dunha correcta planificación e temporalización das unidades didácticas.

-O equipo docente que imparte a materia no mesmo nivel, coordinarase e analizará regularmente a adecuación da
programación didáctica a cada grupo, formulando propostas de mellora e realizando os axustes necesarios sempre
que sexa preciso.

-Realizarase  un  seguimento  trimestral  dos  resultados  da  avaliación  do  alumnado,  e  en  función  dos  mesmos,
estableceranse modificacións e propostas de mellora naqueles aspectos que se consideren oportunos para mellorar
os resultados académicos do alumnado

9. Outros apartados
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