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a) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 Esta programación elabórase de acordo co establecido no artigo 9 da 
ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o 
curso 2017/2018, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 15 e 19 do Decreto7/1999, do 7 
de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de 
ensinanzas non universitarias(DOG 26-01-99). 
 Este programa conta coa verificación de idoneidade conforme cumpre co 
Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
para a primaria. DOG 09/07/2007. 
 Atendendo o disposto no artigo 125 da lei orgánica  2/2006 , do 3 de maio, 
de educación esta programación didáctica: 
 

1º.- Está elaborada polos mestres/as que integran o Equipo 
Docente do 4º nivel de Primaria: 
 

                         Dona Josefa Méndez Fernández  (Titora 4ºA) 
 
                         Dona Mª José  Albela Silva (titora de 4º B) 
                         
                         Dona Nuria Combo Villamor ( Inglés e Art) 
 
                         Don David O. Casal Devesa (E.F.) 
 

 Dona Marisol López Tarrío (Música) 
 
 Dona Noelia Garrido Otero (P.T) 
 
 Dona Covadonga Avello García (Relixión) 
 
Dona Verónica Moreia (A.L) 
 

2º.- Integrarase na Programación Xeral Anual. 
 

O 4º nivel de Primaria está constituído por 41 alumnos/as, divididos en 
dous grupos. 4º A con 20 e 4º B con 21. Están ubicados nas aulas anexas ao 
edificio principal con saída directa ao patio. Neste curso chegou  ao  centro un 
alumno que procede do colexio de Ventín. En 4º A está escolarizada a tempo 
parcial unha alumna con NEE. 

O alumnado procede das parroquias de: San Xián e San Fins de Sales, 
Illobre, Vedra, Merín, San Miguel e San Pedro de Sarandón e Trobe, do concello 
de Vedra, Lestedo e Sergude de Boqueixón e de Vamonde no concello de Teo.  

 
b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

        Para atender ao desenvolvemento das competencias clave tratamos de 



aplicar diferentes metodoloxías que permitan agrupar de diferentes xeitos ao 

alumnado, ter en conta a súa autonomía na resolución de tarefas, achegalos a 

situacións o máis reais posibles, organizar materiais e recursos que lles axuden  a 

resolver o problema proposto, que sexan variados e de diferentes tipoloxías. 

Debemos axudalos a resolver  as tarefas dende diferentes roles, buscar a 

información precisa, valorala e facer un uso axeitado dela. Teremos en conta de 

onde parten (o que coñecen) e a onde queren chegar. Ao longo desa travesía 

terán que planificar, organizar e tomar acordos para resolver as tarefas propostas. 

     As competencias clave aparecen relacionadas no punto d cos estándares de 

aprendizaxe. 

  
       
c) CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO 
 
Os obxectivos da educación primaria estarán encamiñados ao logro da 
adquisición, por parte de todo o alumnado, das capacidades que permitan: 
 

 Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a 
obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 
 

 Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 
sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe. 
 

 Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 
conflitos que lle permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 
doméstico, así como nos grupos sociais con que se relaciona. 
 

 Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas 
entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e de 
mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade. 
 

 Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega, a lingua castelá e 
desenvolver hábitos de lectura. 
 

 Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia 
comunicativa básica que lle permita expresar e comprender mensaxes sinxelas 
e desenvolverse en situacións cotiás. 
 

 Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 
resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais de 
cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaz de 



 

 5 

aplicalos a situacións da súa vida cotiá. 
 

 Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e cultural, así como as 
posibilidades de acción e de coidado deste, con especial atención á 
singularidade de Galicia. Coñecer mulleres e homes que realizaron achegas 
importantes á cultura e sociedade galegas. 
 

 Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información 
e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que 
recibe e elabora. 
 

 Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 
construción de propostas visuais. 
 

 Valorar a hixiene e a saúde, aceptar e aprender a coidar o propio corpo e o 
dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte 
como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
 

 Coñecer e valorar a flora e a fauna, en especial a presente na 
Comunidade Autónoma de Galicia, e adoptar modos de comportamento que 
favorezan o seu coidado. 
 

 Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, o valor da 
corresponsabilidade no traballo doméstico e no coidado das outras persoas, así 
como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas. 
 

 Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na 
prevención dos accidentes de tráfico. 

 

 Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas,  físicas 
e sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas 
importantes á  cultura e á sociedade galegas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

d) CONCRECIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE DE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

 

Criterio 

de 

avaliación 

Estándares 

Grao mínimo 

para superar a 

área 

Indicador mínimo 

de logro 

T 

1 

 

 

T 

2 

 

 

T 

3 

 

 

CRITERIOS  PARA 

A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de 

avaliación / 

Procedementos de 

avaliación (%)* 

Bloque 1: Contidos comúns 

CS-B1.1 

4º-CSB1.1.1 - 

Busca información 

(empregando as 

TIC e outras 

fontes directas e 

indirectas), 

selecciona a 

información 

relevante, a 

organiza, analiza, 

obtén conclusións 

sinxelas e as 

comunica 

oralmente e/ou 

por escrito. 

Busca 

información 

(empregando as 

TIC e outras 

fontes directas e 

indirectas), 

selecciona a 

información 

relevante, 

organízaa, obten 

conclusións 

sinxelas e 

comunícaas 

oralmente ou por 

escrito. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

Traballo de 

aplicación e síntese. 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CAA CD 

CMCT 

CCL 

CS-B1.1 

4º-CSB1.1.2 - 

Manifesta 

autonomía na 

planificación e 

execución de 

accións e tarefas, 

ten iniciativa na 

toma de decisións 

Manifesta 

autonomía na 

realización das 

súas tarefas, 

planificando o 

que vai facer e 

tomando 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

CSIEE 

CAA 
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e asume 

responsabilidades. 

decisións. (anecdotario). 

CS-B1.1 

4º-CSB1.1.3 - 

Realiza as tarefas 

encomendadas e 

presenta os 

traballos de 

maneira 

ordenada, clara e 

limpa. 

Realiza as 

tarefas 

encomendadas e 

presenta os 

traballos de 

maneira 

ordenada e 

limpa. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CAA 

CCL 

CMCT 

CS-B1.2 

4º-CSB1.2.1 - 

Participa en 

actividades 

individuais e de 

grupo, e emprega 

estratexias de 

traballo 

cooperativo 

valorando o 

esforzo e o 

coidado do 

material. 

Participa en 

actividades 

individuais e de 

grupo valorando 

o esforzo e o 

coidado do 

material. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

CAA 

CS-B1.2 

4º-CSB1.2.2 - 

Adoita un 

comportamento 

responsable, 

construtivo e 

solidario 

respectando 

diferentes ideas e 

achegas nos 

debates, 

recoñecendo a 

cooperación e o 

diálogo como 

principios básicos 

do funcionamento 

democrático. 

Adoita un 

comportamento 

responsable e 

solidario 

respectando 

diferentes ideas, 

recoñecendo a 

cooperación e o 

diálogo como 

principios 

básicos do 

funcionamento 

democrático. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

CAA 



CS-B1.3 

4º-CSB1.3.1 - 

Emprega de 

maneira axeitada 

o vocabulario 

adquirido para ser 

capaz de ler, 

escribir e falar 

sobre Ciencias 

sociais. 

 Emprega de 

maneira axeitada 

o vocabulario 

adquirido para 

ler, escribir ou 

falar sobre 

Ciencias sociais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CCL 

CAA 

CMCT 

CSC 

CS-B1.3 

4º-CSB1.3.2 - 

.Expón oralmente 

de forma clara e 

ordenada, 

contidos 

relacionados coa 

área, que 

manifestan a 

comprensión de 

textos orais e /ou 

escritos de 

carácter 

xeográfico, social 

e histórico. 

Expón oralmente 

contidos 

relacionados coa 

área, que 

manifestan a 

comprensión de 

textos orais ou 

escritos de 

carácter 

xeográfico, social 

e histórico. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CS-B1.3 

4º-CSB1.3.3 - 

Analiza 

informacións 

relacionadas coa 

área e manexa 

imaxes, táboas, 

gráficos, 

esquemas, 

resumos e as 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación. 

Analiza 

informacións 

relacionadas coa 

área, a partir de 

imaxes, táboas, 

gráficos, 

esquemas, 

resumos e as 

TICs.       

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL CD 

CMCT 

CSC 

Bloque 2: O mundo que nos rodea 

CS-B2.1 

4º-CSB2.1.1 - 

Coñece e define a 

formación da 

litosfera e a 

dinámica de 

Coñece como se 

formou o relevo 

da Terra. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Probas 

específicas. 

CMCT 

CAA   

CCL 
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placas tectónicas 

e as súas 

consecuencias. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. Proba 

obxectiva. 

CS-B2.2 

4º-CSB2.2.1 - 

Explica e compara 

as distintas formas 

de representación 

da Terra, planos, 

mapas, 

planisferios e 

globos terráqueos 

identificando 

polos, eixe e 

hemisferios. 

Compara  as 

distintas formas 

de 

representación 

da Terra, planos, 

mapas, 

planisferios e 

globos 

terráqueos. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. Proba 

obxectiva. 

CMCT 

CCL 

CAA 

CS-B2.3 

4º-CSB2.3.1 - 

Localiza diferentes 

puntos da Terra 

empregando os 

paralelos e 

meridianos e as 

coordenadas 

xeográficas. 

Localiza 

diferentes puntos 

da Terra 

empregando os 

paralelos e 

meridianos . 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. Proba 

obxectiva. 

CMCT 

CAA 

CS-B2.4 

4º-CSB2.4.1 - 

Identifica e 

clasifica distintos 

tipos de mapas, 

define que é a 

escala nun mapa, 

o seu uso e 

emprega e 

interpreta os 

signos 

convencionais 

básicos que 

poden aparecer 

Identifica 

distintos tipos de 

mapas, 

emprega  e 

interpreta os 

signos 

convencionais 

básicos que 

poden aparecer 

nel. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. Proba 

obxectiva. 

CMCT 

CAA 



nel. 

CS-B2.5 

4º-CSB2.5.1 - 

Define tempo 

atmosférico, 

identifica os 

distintos 

instrumentos de 

medida que se 

utilizan para a 

recollida de datos 

atmosféricos 

clasificándoos 

segundo a función 

e información que 

proporcionan e fai 

medicións, 

interpretacións de 

datos e predicións 

do tempo 

atmosférico. 

Define tempo 

atmosférico, 

identifica os 

distintos 

instrumentos de 

medida que se 

utilizan e 

interpreta  datos. 

  x  

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. Proba 

obxectiva. 

CMCT 

CCL 

CAA 

CS-B2.5 

4º-CSB2.5.2 - 

Describe unha 

estación 

meteorolóxica, 

explica a súa 

función e 

confecciona e 

interpreta gráficos 

sinxelos de 

temperaturas e 

precipitacións. 

Describe  unha 

estación 

meteorolóxica e 

interpreta 

gráficos sinxelos 

de temperaturas 

e precipitacións. 

  x  

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

Proba obxectiva. 

CMCT 

CCL 

CAA  

CD 

CS-B2.5 

4º-CSB2.5.3 - 

Interpreta e 

elabora sinxelos 

mapas 

meteorolóxicos 

distinguindo os 

seus elementos 

principais. 

Interpreta e 

elabora sinxelos 

mapas 

meteorolóxicos 

distinguindo os 

seus elementos 

principais. 

  x  

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba de 

interpretación de 

datos. 

CMCT 

CS-B2.6 
4º-CSB2.6.1 - Define 

X   
PROCEDEMENTOS: CMCT 
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Define hidrosfera, 

e identifica e 

nomea as grandes 

masas e cursos 

de auga, 

explicando como 

se forman as 

augas 

subterráneas, 

como afloran e 

como se accede a 

elas. 

hidrosfera, 

identifica e 

nomea as 

grandes masas e 

cursos de auga, 

incluíndo as 

augas 

subterráneas. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CCL 

CSC 

CS-B2.6 

4º-CSB2.6.2 - 

Diferencia cuncas 

e vertentes 

hidrográficas. 

Diferencia 

cuncas e 

vertentes 

hidrográficas. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CMCT 

CCL 

CS-B2.6 

4º-CSB2.6.3 - 

Identifica e nomea 

os tramos dun río 

e as 

características de 

cada un deles. 

Identifica e 

nomea os tramos 

dun río e 

algunha 

característica 

deles. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CMCT 

CCL 

CAA 

CS-B2.7 

4º-CSB2.7.1 - 

Observa, identifica 

e explica a 

composición das 

rochas nomeando 

algúns dos seus 

tipos. 

Observa e 

identifica algún 

dos tipos de 

rochas. 

x    

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

Resolución de 

CMCT 

CCL 



exercicios e 

problemas. 

CS-B2.7 

4º-CSB2.7.2 - 

Identifica e explica 

as diferenzas 

entre rochas e 

minerais, describe 

os seus usos e 

utilidades 

clasificando 

algúns minerais 

segundo as súas 

propiedades. 

Identifica as 

diferenzas entre 

rochas e 

minerais, coñece 

algunha das 

súas utilidades e 

clasifica  algúns 

minerais 

segundo as súas 

propiedades. 

x    

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

Cuestionario 

pechado. 

CMCT 

CCL 

CS-B2.8 

4º-CSB2.8.1 - 

Localiza nun 

mapa as principais 

unidades de 

relevo en Galicia e 

as súas vertentes 

hidrográficas. 

Localiza nun 

mapa as 

principais 

unidades de 

relevo en Galicia 

e as súas 

vertentes 

hidrográficas. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación. 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CSC 

CAA 

CS-B2.8 

4º-CSB2.8.2 - 

Sitúa nun mapa os 

mares, océanos e 

os grandes ríos de 

Galicia. 

Sitúa nun mapa 

os mares, 

océanos e os 

grandes ríos de 

Galicia. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

CAA 

CS-B2.9 

4º-CSB2.9.1 - 

Explica a 

importancia do 

coidado do medio, 

Explica a 

importancia do 

coidado do 

medio, así como 

x    

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

CSC 

CCL 
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así como as 

consecuencias da 

acción humana 

neste. 

as 

consecuencias 

de non facelo. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CS-B2.9 

4º-CSB2.9.2 - 

Propón algunhas 

medidas para o 

desenvolvemento 

sostible e o 

consumo 

responsable. 

Propón algunha 

medida para o 

consumo 

responsable. 

x    

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC 

CCL 

Bloque 3: Vivir en sociedade 

CS-B3.1 

4º-CSB3.1.1 - 

Identifica, 

respecta e valora 

os principios 

democráticos máis 

importantes 

establecidos na 

Constitución para 

o exercicio da 

cidadanía activa e 

convivencia 

pacífica. 

Identifica a 

Constitución 

como a lei 

principal do 

estado español. 

 x   

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CSC 

CCL 

CS-B3.2 

4º-CSB3.2.1 - 

Identifica as 

principais 

institucións de 

Galicia e do 

Estado español e 

describe as súas 

funcións. 

Coñece as 

principais 

institucións de 

Galicia e do 

Estado español. 

 x   

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CSC 

CCL 

CS-B3.2 

4º-CSB3.2.2 - 

Identifica a 

división de 

poderes do 

Estado e cales 

 Coñece a 

división de 

poderes do 

Estado. 

 x   

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

CSC 

CCL 



son as atribucións 

recollidas na 

Constitución para 

cada un deles. 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CS-B3.3 

4º-CSB3.3.1 - 

Explica a 

organización 

territorial de 

España, nomea as 

estruturas básicas 

de goberno e 

localiza en mapas 

políticos as 

distintas 

comunidades 

autónomas que 

forman España. 

Localiza 

algunhas 

comunidades 

autónomas nun 

mapa político. 

 x   

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

CCL 

CS-B3.4 

4º-CSB3.4.1 - 

Recoñece, 

partindo da 

realidade do 

estado español, a 

diversidade 

cultural, social, 

política e 

lingüística nun 

mesmo territorio 

como fonte de 

enriquecemento 

cultural. 

Recoñece, 

partindo da 

realidade do 

estado español, 

a diversidade 

cultural, social, 

política e 

lingüística nun 

mesmo territorio 

como fonte de 

enriquecemento 

cultural. 

 x   

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CSC 

CCL 

CS-B3.5 

4º-CSB3.5.1 - 

Define demografía 

e comprende os 

principais 

conceptos 

demográficos. 

Coñece os 

principais 

conceptos 

demográficos.  

 X  

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CSC 

CCL 

CS-B3.5 
4º-CSB3.5.2 - 

Elabora gráficos 

sinxelos a partires 

Elabora gráficos 

sinxelos a 

partires de datos 

 X  
PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

CMCT 

CAA 
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de datos 

demográficos de 

obtidos en 

diversas fontes de 

información. 

demográficos 

obtidos en 

diversas fontes 

de información. 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CS-B3.6 

4º-CSB3.6.1 - 

Explica normas 

básicas de 

circulación e as 

consecuencias 

derivadas do 

descoñecemento 

ou incumprimento 

destas. 

Explica normas 

básicas de 

circulación e as 

consecuencias 

derivadas do seu 

incumprimento. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Asamblea. 

CSC 

CCL 

CS-B3.6 

4º-CSB3.6.2 - 

Coñece o 

significado 

dalgunhas sinais 

de tráfico, 

recoñece a 

importancia de 

respectalas e as 

utiliza tanto como 

peón ou peoa e 

como persoa 

usuaria de medios 

de transporte 

(abrocharse o 

cinto, non 

molestar a persoa 

condutora...) 

Coñece o 

significado 

dalgunhas sinais 

de tráfico e 

utilízaas tanto 

como peón ou 

peoa como 

persoa usuaria 

de medios de 

transporte 

(abrocharse o 

cinto, non 

molestar a 

persoa 

condutora...) 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observador externo. 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Observador externo. 

Cuestionario 

pechado. 

CSC 

CCL 

Bloque 4: As pegadas do tempo 

CS-B4.1 

4º-CSB4.1.1 - 

Define o concepto 

de prehistoria e 

historia, 

asociándoa as 

distintas idades 

Diferencia entre 

prehistoria e 

historia, 

relacionando as 

distintas idades 

cos feitos que 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

CSC 

CMCT 

CCL 



aos feitos que 

marcan o seu 

inicio e final. 

marcan o seu 

inicio e final. 

Cuestionario 

pechado. Proba 

obxectiva. 

CS-B4.1 

4º-CSB4.1.2 - 

Explica e valora a 

importancia da 

escritura, a 

agricultura e a 

gandería, como 

descubrimentos 

que cambiaron 

profundamente as 

sociedades 

humanas. 

Explica  como 

cambiaron as 

sociedades 

humanas a partir 

do 

descubrimento 

da escritura, da 

agricultura e da 

gandería. 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

CCEC 

CCL 

CS-B4.2 

4º-CSB4.2.1 - 

Recoñece a 

importancia dos 

restos 

arqueolóxicos e 

materiais que 

produce unha 

sociedade como 

fontes para 

coñecer o noso 

pasado, con 

especial 

relevancia da 

escritura. 

Valora os restos 

arqueolóxicos 

como fontes para 

coñecer o noso 

pasado. 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

CMCT 

CAA 

CS-B4.3 

4º-CSB4.3.1 - 

Recoñece o 

século como 

unidade de 

medida do tempo 

histórico e localiza 

feitos situándoos 

como sucesivos 

a.C o d.C 

Recoñece o 

século como 

unidade de 

medida do tempo 

histórico.  

Ordena de xeito 

sucesivo os 

feitosacontecidos 

a.C e d.C. 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CMCT 

CSC 

CS-B4.3 

4º-CSB4.3.2 - Usa 

diferentes técnicas 

para localizar no 

tempo e no 

Usa diferentes 

técnicas para 

localizar no 

tempo e no 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

CSC 

CMCT 

CAA 
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espazo feitos do 

pasado, 

percibindo a 

duración, a 

simultaneidade e 

as relacións entre 

os 

acontecementos. 

espazo feitos do 

pasado. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CS-B4.4 

4º-CSB4.4.1 - 

Sitúa nunha liña 

do tempo os feitos 

fundamentais da 

prehistoria e 

historia de España 

e describe as 

principais 

características de 

cada unha delas. 

Sitúa nunha liña 

do tempo feitos 

referidos a 

prehistoria e 

historia de 

España. Coñece 

algunhas 

características 

de cada época. 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CMCT 

CSC 

CCEC 

CCL 

CS-B4.4 

4º-CSB4.4.2 - 

Explica aspectos 

relacionados coa 

forma de vida, 

organización 

social e cultura 

das distintas 

épocas históricas 

estudadas. 

Recoñece 

aspectos 

relacionados coa 

forma de vida, 

organización 

social e cultura 

das distintas 

épocas históricas 

estudadas. 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCEC 

CSC 

CCL 

CS-B4.4 

4º-CSB4.4.3 - 

Explica a 

diferenza dos 

dous períodos nos 

que se divide a 

Prehistoria e 

describe as 

características 

básicas das 

formas de vida 

nestas dúas 

épocas. 

Diferenza os 

dous períodos 

nos que se 

divide a 

Prehistoria e cita 

algunhas 

características 

de cada un 

deles. 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CSC 

CCEC 

CCL 



CS-B4.4 

4º-CSB4.4.4 - 

Data a Idade 

Antiga e describe 

as características 

básicas da vida 

naquel tempo, en 

especial as 

referidas á 

romanización. 

   Indica 

algunhas 

características 

da vida na Idade 

Antiga facendo 

fincapé nas 

referidas a 

romanización. 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Probas 

específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CMCT 

CSC 

CCEC 

CS-B4.5 

4º-CSB4.5.1 - 

Identifica, valora e 

respecta o 

patrimonio natural, 

histórico, cultural e 

artístico e asume 

as 

responsabilidades 

que supón a súa 

conservación e 

mellora. 

Identifica algúns 

elementos do 

patrimonio 

natural, histórico, 

cultural e 

artístico. 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC 

CCEC 

CS-B4.6 

4º-CSB4.6.1 - 

Respecta e asume 

o comportamento 

que debe 

cumprirse cando 

visita un museo ou 

un edificio antigo. 

Respecta as 

normas de 

comportamento 

cando visita un 

museo. 

   x 

PROCEDEMENTOS: 

Observador externo. 

 

INSTRUMENTOS: 

Observador externo. 

CSC 

CCEC 

 

CIENCIAS NATURAIS 

Criterio 

de 

avaliación 

Estándares 

Grao mínimo 

para superar a 

área 

Indicador mínimo 

de logro 

T 

1 

 

 

T 

2 

 

 

T 

3 

 

 

CRITERIOS  PARA 

A  CUALIFICACIÓN 

C.C. 
Instrumentos de 

avaliación / 

Procedementos de 
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avaliación  

Bloque 1: Iniciación á actividade científica 

CN-B1.1 

4º-CNB1.1.1 - 

Busca, selecciona 

e organiza a 

información 

importante, obtén 

conclusións e 

comunica o 

resultado de forma 

oral e escrita. 

Busca, 

selecciona, 

organiza a 

información, e 

comunica o 

resultado de 

forma oral e 

escrita. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Investigacións. 

CAA 

CCL 

CMCT 

CSIEE 

CN-B1.1 

4º-CNB1.1.2 - 

Presenta os 

traballos, en 

soporte dixital ou 

papel, de maneira 

ordenada, clara e 

limpa. 

Presenta os 

traballos en 

papel, de 

maneira 

ordenada, clara e 

limpa. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase 

CCL 

CMCT 

 CD 

CN-B1.1 

4º-CNB1.1.3 - 

Manifesta 

autonomía na 

planificación e 

execución de 

accións e tarefas e 

ten iniciativa na 

toma de decisións. 

Manifesta 

autonomía na 

planificación e na 

realización de 

tarefas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CAA 

CMCT 

CSIEE 

CN-B1.1 

4º-CNB1.1.4 - 

Consulta e utiliza 

documentos 

escritos, imaxes e 

gráficos. 

Consulta e utiliza 

documentos 

escritos, imaxes 

e gráficos, con 

axuda. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

CAA 

CMCT  

CD 



(anecdotario). 

CN-B1.1 

4º-CNB1.1.5 - 

Reflexiona sobre o 

traballo realizado, 

saca conclusións 

sobre como traballa 

e aprende e 

elabora estratexias 

para seguir 

aprendendo. 

Reflexiona sobre 

o traballo 

realizado e saca 

conclusións 

sobre como 

traballa. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CAA 

CMCT 

CN-B1.2 

4º-CNB1.2.1 - 

Establece 

conxecturas de 

sucesos ou 

problemas do seu 

contorno, 

empregando 

medios propios da 

observación para 

obter unha 

información. 

Fai hipóteses de 

forma guiada 

sobre sucesos ou 

problemas do seu 

contorno a partir 

da súa 

observación para 

obter 

información.  

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CAA 

CMCT 

CSIEE 

CN-B1.2 

4º-CNB1.2.2 - 

Emprega 

axeitadamente o 

vocabulario que 

corresponde a cada 

un dos bloques de 

contidos. 

Emprega 

axeitadamente o 

vocabulario 

básico que 

corresponde a 

cada un dos 

bloques de 

contidos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CMCT 

CCL 

CN-B1.3 

4º-CNB1.3.1 - 

Utiliza estratexias 

para traballar de 

forma individual e 

en equipo 

amosando 

habilidades para a 

resolución pacífica 

de conflitos. 

 Traballa de 

forma individual e 

en equipo 

amosando 

habilidades para 

a resolución 

pacífica de 

conflitos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CAA 

CMCT 

CSC 

CSIEE 
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Bloque 2: O ser humano e a saúde 

CN-B2.1 

4º-CNB2.1.1 - 

Localiza os 

principais órganos 

vitais e entende a 

súa importancia no 

funcionamento do 

organismo. 

Localiza os 

principais 

órganos vitais e 

decátase da súa 

importancia para 

que funcione o 

organismo. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CMCT 

CN-B2.1 

4º-CNB2.1.2 - 

Recoñece a 

importancia dos 

sentidos para a 

relación co medio e 

as formas de 

coidalos. 

Recoñece a 

importancia dos 

sentidos para a 

relación co 

medio. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT 

CCL 

CN-B2.2 

4º-CNB2.2.1 - 

Identifica e adopta 

hábitos de hixiene, 

de descanso e de 

alimentación sa e 

diferencia prácticas 

e mensaxes que 

son 

contraproducentes 

para a saúde. 

Identifica hábitos 

de hixiene, 

descanso e 

alimentación 

saudables, 

diferenciándoos 

daqueles que non 

o son. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT 

CSC 

CN-B2.2 

4º-CNB2.2.2 - 

Identifica e valora 

as súas habilidades 

persoais. 

Identifica as súas 

habilidades 

persoais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

CSIEE 

CN-B2.2 4º-CNB2.2.3 - 

Recoñece algúns 

Recoñece algúns 

factores que 
X   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 
CMCT 



factores que 

producen as 

enfermidades máis 

habituais (carie, 

catarros, gripe, 

obesidade) e aplica 

actuacións para á 

súa prevención. 

producen as 

enfermidades 

máis habituais 

(carie, catarros, 

gripe, obesidade) 

e identifica 

actuacións para á 

súa prevención. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CN-B2.2 

4º-CNB2.2.4 - 

Planifica, de forma 

autónoma e 

creativa, 

actividades de ocio 

e tempo libre, 

individuais e en 

grupo. 

Planifica 

actividades de 

ocio e tempo 

libre, individuais e 

en grupo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CAA 

CSC 

CN-B2.3 

4º-CNB2.3.1 - 

Clasifica e 

diferencia 

alimentos en 

función dos 

nutrientes 

principais. 

Clasifica 

alimentos en 

función dos 

nutrientes 

principais. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CMCT 

CN-B2.3 

4º-CNB2.3.2 - 

Identifica sistemas 

de conservación 

alimentaria. 

Identifica 

sistemas de 

conservación 

alimentaria. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CMCT 

CN-B2.3 

4º-CNB2.3.3 - 

Analiza dietas e 

elabora un menú 

equilibrado na 

escola. 

Elabora un menú 

equilibrado na 

escola, con 

axuda. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 
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Bloque 3: Os seres vivos 

CN-B3.1 

4º-CNB3.1.1 - 

Observa, identifica 

e recoñece as 

características 

básicas e clasifica 

animais 

vertebrados e 

invertebrados do 

seu contorno, con 

criterio científico. 

Observa, 

identifica e 

recoñece 

algunhas das 

características 

básicas e 

clasifica animais 

vertebrados e 

invertebrados do 

seu contorno, con 

criterio científico. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 

CN-B3.1 

4º-CNB3.1.2 - 

Observa, identifica 

e recoñece as 

características 

básicas e clasifica 

plantas do seu 

contorno, con 

criterio científico. 

Observa, 

identifica e 

recoñece 

algunhas das 

características 

básicas e 

clasifica plantas 

do seu contorno, 

con criterio 

científico. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 

CN-B3.1 

4º-CNB3.1.3 - 

Utiliza claves e 

guías para a 

clasificación 

científica de 

animais e plantas. 

Utiliza claves ou 

guías para a 

clasificación de 

animais e 

plantas, con 

axuda. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 

CN-B3.1 

4º-CNB3.1.4 - 

Identifica hábitats 

de seres vivos e 

elabora un 

protocolo para 

respectar a 

biodiversidade. 

Identifica algúns 

hábitats de seres 

vivos. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

CMCT 

CCL 



Caderno de clase. 

CN-B3.2 

4º-CNB3.2.1 - 

Coñece e explica 

as funcións de 

relación, 

reprodución e 

alimentación. 

Coñece e explica 

con axuda as 

funcións de 

relación, 

reprodución e 

alimentación. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CMCT 

CN-B3.2 

4º-CNB3.2.2 - 

Planifica, observa, 

compara, rexistra e 

comunica, 

empregando 

soportes textuais 

variados, os 

resultados da 

observación do 

ciclo vital 

previamente 

planificado. 

Observa, rexistra 

e comunica os 

resultados da 

observación do 

ciclo vital 

previamente 

planificado. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CMCT 

CCL 

CSIEE 

CD 

Bloque 4: Materia e enerxía 

CN-B4.1 

4º-CNB4.1.1 - 

Identifica e coñece 

a intervención da 

enerxía nos 

cambios da vida 

cotiá. 

Coñece a 

intervención da 

enerxía nos 

cambios da vida 

cotiá. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CMCT 

CSC 

CN-B4.1 

4º-CNB4.1.2 - 

Explica algunhas 

características e 

propiedades do aire 

e as actuacións 

necesarias para 

evitar a súa 

Coñece algunhas 

características e 

propiedades do 

aire e as 

actuacións 

necesarias para 

evitar a súa 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

CMCT 

CCL 

CSC 
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contaminación. contaminación. Proba obxectiva. 

CN-B4.1 

4º-CNB4.1.3 - 

Elabora protocolos 

para mellorar os 

problemas 

medioambientais 

da súa contorna. 

Cita iniciativas 

para mellorar os 

problemas 

medioambientais 

da súa contorna. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CMCT 

CSC 

CN-B4.2 

4º-CNB4.2.1 - 

Investiga e explica 

o comportamento 

de certos corpos 

diante da luz. 

Recoñece o 

comportamento 

de certos corpos 

diante da luz. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 

CCL 

CN-B4.2 

4º-CNB4.2.2 - 

Identifica forzas 

coñecidas que fan 

que os obxectos se 

movan ou se 

deformen a través 

de experiencias ou 

pequenas 

investigacións. 

Identifica algunha 

das forzas que 

producen 

movemento ou 

deformación 

sobre obxectos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CMCT 

CN-B4.3 

4º-CNB4.3.1 - 

Compara 

densidades de 

diferentes 

substancias de uso 

cotián con respecto 

á auga e presenta 

conclusións en 

diferentes soportes. 

Compara 

densidades de 

diferentes 

substancias de 

uso cotián con 

respecto a auga. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CMCT 



CN-B4.3 

4º-CNB4.3.2 - 

Identifica e prepara 

algunhas mesturas 

de uso doméstico. 

Prepara algunhas 

mesturas de uso 

doméstico. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CMCT 

CN-B4.3 

4º-CNB4.3.3 - 

Separa 

compoñentes 

dalgunhas 

mesturas de uso 

cotián presentando 

conclusións sobre 

os resultados. 

Separa 

compoñentes 

dalgunhas 

mesturas de uso 

cotián e explica 

os resultados 

obtidos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT 

Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas 

CN-B5.1 

4º-CNB5.1.1 - 

Manipula e 

identifica algunhas 

máquinas e 

aparellos sinxelos e 

habituais na vida 

cotiá, analizando o 

seu funcionamento. 

Manipula e 

identifica 

algunhas 

máquinas e 

aparellos sinxelos 

e habituais na 

vida cotiá. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

CN-B5.1 

4º-CNB5.1.2 - 

Coñece a enerxía 

que empregan as 

máquinas de uso 

habitual e explica a 

importancia da 

ciencia e a 

tecnoloxía na vida 

cotiá. 

Coñece a enerxía 

que empregan 

algunhas das 

máquinas de uso 

habitual e explica 

a importancia da 

tecnoloxía na 

vida cotiá 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

CN-B5.2 

4º-CNB5.1.2 - 

Identifica e 

describe oficios en 

función dos 

materiais, das 

Identifica oficios 

en función dos 

materiais, das 

ferramentas e 

das máquinas 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

CMCT 

CCL 

CSC 
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ferramentas e das 

máquinas que 

empregan. 

que empregan. INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CN-B5.2 

4º-CNB5.2.2 - 

Aplica os 

coñecementos ao 

deseño e á 

construción dalgún 

obxecto ou aparello 

sinxelo, 

empregando 

operacións 

matemáticas no 

cálculo previo, así 

como as 

tecnolóxicas: unir, 

cortar, pegar... 

Constrúe algún 

obxecto ou 

aparello sinxelo 

(papaventos...) 

empregando 

diversas técnicas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións plásticas. 

CMCT 

CAA 

CCEC 

CD 

CSIEE 

 

LINGUA CASTELÁ 

 

Criterio 

de 

avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo 

de logro 

T 

1 

 

 

T 

2 

 

 

T 

3 

 

 

CRITERIOS  PARA 

A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de 

avaliación   

Procedementos de 

avaliación   

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar 

LC-B1.1 

4º-LCB1.1.1 - 

Expresa ideas, 

pensamentos, 

opinións, 

sentimentos con 

certa claridade. 

Expresa ideas, 

pensamentos, 

opinións, 

sentimentos con 

certa claridade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

CCL 

CAA 

CSC 



(anecdotario). 

LC-B1.1 

4º-LCB1.1.2 - 

Aplica as normas 

sociocomunicativas: 

escoita atenta, 

espera de quendas, 

participación 

respectuosa. 

Intenta aplicar as 

normas 

sociocomunicativas: 

escoita atenta, 

espera de quendas, 

participación 

respectuosa. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSC 

LC-B1.2 

4º-LCB1.2.1 - 

Integra recursos 

verbais e non 

verbais para 

comunicarse nas 

interaccións orais, 

dándolle valor 

complementario a 

estes. 

Integra, con axuda, 

recursos verbais e 

non verbais para 

comunicarse nas 

interaccións orais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CCL 

LC-B1.2 

4º-LCB1.2.2 - 

Exprésase cunha 

pronunciación e 

unha dicción 

correctas: 

articulación, ritmo, 

entoación. 

Trata de expresarse 

cunha 

pronunciación e 

unha dicción 

correctas: 

articulación, ritmo, 

entoación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

LC-B1.3 

4º-LCB1.3.1 - 

Participa 

activamente e con 

coherencia na 

secuencia das súas 

ideas en diversas 

situación de 

comunicación: - 

diálogos -

exposicións orais 

segundo modelo e 

Participa con 

coherencia, 

segundo modelos, 

na secuencia das 

súas ideas en 

diversas situación 

de comunicación: - 

diálogos -

exposicións orais  

con axuda, cando 

cumpra, das 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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guiadas, con 

axuda, cando 

cumpra, das 

tecnoloxías da 

información e 

comunicación. 

tecnoloxías da 

información e 

comunicación. 

LC-B1.3 

4º-LCB1.3.2 - 

Participa 

activamente nas 

tarefas de aula, 

cooperando en 

situación de 

aprendizaxe 

compartida. 

Participa  nas 

tarefas de aula, 

cooperando en 

situación de 

aprendizaxe 

compartida. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

LC-B1.4 

4º-LCB1.4.1 - 

Utiliza o vocabulario 

axeitado a súa 

idade para 

expresarse con 

progresiva precisión 

nos diferentes 

contextos de 

comunicación. 

Utiliza o vocabulario 

axeitado a súa 

idade para 

expresarse nos 

diferentes contextos 

de comunicación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

LC-B1.4 

4º-LCB1.4.2 - 

Diferencia polo 

contexto o 

significado de 

correspondencias 

fonema-grafía 

idénticas en textos 

significativos. 

Diferencia, con 

axuda, polo 

contexto o 

significado de 

correspondencias 

fonema-grafía 

idénticas en textos 

significativos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

LC-B1.5 

4º-LCB1.5.1 - 

Comprende de 

forma global a 

información xeral 

de textos orais de 

uso habitual,do 

ámbito escolar e 

Comprende de 

forma global a 

información xeral 

de textos orais de 

uso habitual,do 

ámbito escolar e 

social e selecciona 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

CCL 

CAA 



social, identifica o 

tema e selecciona 

as ideas principais. 

as ideas principais, 

con axuda. 

Posta en común. 

LC-B1.5 

4º-LCB1.5.2 - 

Recoñece a 

tipoloxía de textos 

orais sinxelos de 

diversa tipoloxía 

atendendo á forma 

da mensaxe 

(descritivos, 

narrativos, 

dialogados, 

expositivos) e a súa 

intención 

comunicativa 

(informativos, 

literarios e 

prescritivos). 

Recoñece a 

tipoloxía de textos 

orais sinxelos de 

diversa tipoloxía 

atendendo á forma 

da mensaxe 

(descritivos, 

narrativos, 

dialogados, 

expositivos). 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CCL 

CAA 

LC-B1.5 

4º-LCB1.5.3 - 

Responde 

preguntas 

correspondentes á 

comprensión literal. 

Responde 

preguntas 

correspondentes á 

comprensión literal. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CCL 

LC-B1.5 

4º-LCB1.5.4 - 

Utiliza a 

información 

recollida para levar 

a cabo diversas 

actividades en 

situación de 

aprendizaxe 

individual ou 

colectiva. 

Utiliza, con axuda, 

a información 

recollida para levar 

a cabo diversas 

actividades en 

situación de 

aprendizaxe 

individual ou 

colectiva. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

LC-B1.6 

4º-LCB1.6.1 - 

Reproduce de 

memoria breves 

textos literarios ou 

Reproduce de 

memoria breves 

textos literarios ou 

non literarios 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

CCL 

CAA 

CCEC 
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non literarios 

axeitados aos seus 

gustos e intereses. 

axeitados aos seus 

gustos e intereses. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

LC-B1.7 

4º-LCB1.7.1 - 

Elabora, imitando 

modelos, textos 

orais breves e 

sinxelos atendendo 

á forma da 

mensaxe 

(descritivos, 

narrativos, 

dialogados, 

expositivos) e a súa 

intención 

comunicativa 

(informativos, 

literarios e 

prescritivos). 

Elabora, imitando 

modelos, textos 

orais breves e 

sinxelos atendendo 

á forma da 

mensaxe 

(descritivos, 

narrativos, 

dialogados, 

expositivos). 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LC-B1.7 

4º-LCB1.7.2 - 

Organiza o discurso 

axeitándose aos 

diferentes modos 

discursivos (narrar, 

expoñer, describir e 

dialogar) 

Organiza, con 

axuda, o discurso 

axeitándose aos 

diferentes modos 

discursivos (narrar, 

expoñer, describir e 

dialogar) 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LC-B1.8 

4º-LCB1.8.1 - 

Emprega de xeito 

efectivo a linguaxe 

oral para 

comunicarse e 

aprender: escoita, 

recollida de datos, 

pregunta e 

repregunta. 

Emprega a linguaxe 

oral para 

comunicarse e 

aprender: escoita, 

recollida de datos, 

pregunta e 

repregunta. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 



LC-B1.9 

4º-LCB1.9.1 - 

Utiliza de xeito 

guiado os medios 

audiovisuais e 

dixitais para recoller 

información 

Utiliza de xeito 

guiado os medios 

audiovisuais e 

dixitais para recoller 

información 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CD 

CAA 

LC-B1.9 

4º-LCB1.9.2 - 

Transforma en 

noticias feitos cotiás 

próximos á súa 

realidade, imitando 

modelos. 

Transforma en 

noticias feitos cotiás 

próximos á súa 

realidade, imitando 

modelos 

 X  

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

CCL 

CSC 

LC-B1.9 

4º-LCB1.9.3 - 

Resume de forma 

global entrevistas, 

noticias e debates 

infantís 

procedentes dos 

medios de 

comunicación. 

Resume, con 

axuda, de forma 

global entrevistas, 

noticias e debates 

infantís 

procedentes dos 

medios de 

comunicación. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

LC-B2.1 

4º-LCB2.1.1 - Le en 

silencio e en voz 

alta, sen dificultade 

e con certa 

expresividade, 

diferentes tipos de 

textos apropiados á 

súa idade 

Le en silencio e en 

voz alta, sen 

dificultade e con 

certa expresividade, 

diferentes tipos de 

textos apropiados á 

súa idade 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CCL 

LC-B2.2 

4º-LCB2.2.1 - 

Distingue, de forma 

xeral, entre as 

diversas tipoloxías 

textuais en textos 

Distingue, de forma 

xeral, entre as 

diversas tipoloxías 

textuais en textos 

do ámbito escolar e 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

CCL 

CAA 



 

 33 

do ámbito escolar e 

social. 

social. INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

LC-B2.2 

4º-LCB2.2.2 - 

Resume textos 

lidos, de diferente 

tipoloxía, 

adecuados a súa 

idade e reflectindo 

a estrutura e 

destacando as 

ideas principais. 

Resume, con 

axuda, textos lidos, 

de diferente 

tipoloxía, 

adecuados a súa 

idade e reflectindo 

a estrutura e 

destacando as 

ideas principais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

LC-B2.3 

4º-LCB2.3.1 - 

Formula hipóteses 

sobre o contido do 

texto a partir do 

título e das 

ilustracións 

redundantes. 

Formula hipóteses 

sobre o contido do 

texto a partir do 

título e das 

ilustracións 

redundantes. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario aberto. 

CCL 

CAA 

LC-B2.3 

4º-LCB2.3.2 - 

Identifica as 

palabras clave dun 

texto. 

Identifica, con 

axuda, as palabras 

clave dun texto. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

LC-B2.3 

4º-LCB2.3.3 - 

Activa 

coñecementos 

previos 

axudándose deles 

para comprender 

un texto. 

Activa, con axuda, 

coñecementos 

previos 

axudándose deles 

para comprender 

un texto. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

LC-B2.3 
4º-LCB2.3.4 - Relaciona de xeito 

X X X 
PROCEDEMENTOS: CCL 



Relaciona de xeito 

global, a 

información contida 

nos gráficos e 

ilustracións coa 

información que 

aparece no texto. 

global, a 

información contida 

nos gráficos e 

ilustracións coa 

información que 

aparece no texto. 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT 

CCA 

LC-B2.3 

4º-LCB2.3.5 - 

Interpreta mapas 

conceptuais 

sinxelos. 

Interpreta mapas 

conceptuais 

sinxelos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba de 

interpretación de 

datos. 

CCL 

CCA 

LC-B2.3 

4º-LCB2.3.6 - 

Iníciase na 

utilización 

autónoma do 

dicionario en 

distintos soportes, 

no seu traballo 

escolar. 

Iníciase na 

utilización 

autónoma do 

dicionario en 

distintos soportes, 

no seu traballo 

escolar. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CCA 

LC-B2.4 

4º-LCB2.4.1 - 

Dedica un tempo 

semanal para a 

lectura voluntaria 

de diferentes 

textos. 

Dedica un tempo 

semanal para a 

lectura voluntaria 

de diferentes 

textos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

LC-B2.5 

4º-LCB2.5.1 - 

Consulta, de xeito 

guiado, de 

diferentes fontes 

bibliográficas e 

textos en soporte 

informático para 

obter información 

Consulta, de xeito 

guiado, de 

diferentes fontes 

bibliográficas e 

textos en soporte 

informático para 

obter información 

para realizar 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

CCL  

CD 

CAA 
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para realizar 

traballos individuais 

ou en grupo. 

traballos individuais 

ou en grupo. 

(anecdotario). 

LC-B2.5 

4º-LCB2.5.2 - 

Localiza na 

biblioteca de aula e 

centro lecturas 

axeitadas ao seu 

gusto persoal e 

intereses, aplicando 

as normas básicas 

de funcionamento 

da mesma. 

Localiza na 

biblioteca de aula e 

centro lecturas 

axeitadas ao seu 

gusto persoal e 

intereses, aplicando 

as normas básicas 

de funcionamento 

da mesma. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

 CD 
CAA 

LC-B2.5 

4º-LCB2.5.3 - 

Identifica o 

argumento de 

lecturas realizadas 

dando conta 

dalgunhas 

referencias 

bibliográficas: autor 

ou autora e xénero. 

Identifica, con 

axuda, o argumento 

de lecturas 

realizadas dando 

conta dalgunhas 

referencias 

bibliográficas: autor 

ou autora e xénero. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

LC-B2.6 

4º-LCB2.6.1 - 

Coida, conserva e 

organiza os seus 

libros. 

Trata de coidar, 

conservar e 

organizra os seus 

libros. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

LC-B2.7 

4º-LCB2.7.1 - 

Diferenza entre 

información e 

publicidade. 

Diferenza entre 

información e 

publicidade. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CCL 

CAA 

CSC 



LC-B2.7 

4º-LCB2.7.2 - 

Formula hipótese 

sobre a finalidade 

de textos de 

tipoloxía evidente a 

partir da súa 

estrutura e dos 

elementos 

lingüísticos e non 

lingüísticos. 

Formula, con 

axuda,  hipótese 

sobre a finalidade 

de textos de 

tipoloxía evidente. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CCL 

CAA 

CSC 

LC-B2.8 

4º-LCB2.8.1 - 

Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e 

Comunicación para 

a procura e 

tratamento guiado 

da información. 

Iníciase no uso  das 

Tecnoloxías da 

Información e 

Comunicación para 

a procura e 

tratamento guiado 

da información. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CCL  

CD 

CAA 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

LC-B3.1 

4º-LCB3.1.1 - 

Escribe, en 

diferentes soportes, 

textos sinxelo do 

ámbito escolar e 

social: atendendo á 

forma da mensaxe 

(descritivos, 

narrativos, 

dialogados, 

expositivos) e a súa 

intención 

comunicativa 

(informativos, 

literarios e 

prescritivos) diarios, 

cartas, correos 

electrónicos, 

noticias, contos, 

folletos 

informativos, 

narracións, textos 

científicos, 

Escribe, en 

diferentes soportes, 

textos sinxelos do 

ámbito escolar e 

social: atendendo á 

forma da mensaxe 

(descritivos, 

narrativos, 

dialogados, 

expositivos). 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CD 

CAA 
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anuncios 

publicitarios, 

receitas, 

instrucións, normas. 

LC-B3.1 

4º-LCB3.1.2 - 

Escribe textos, 

organizando as 

ideas utilizando 

elementos de 

cohesión básicos e 

respectando as 

normas gramaticais 

e ortográficas 

básicas 

Escribe textos, 

segundo modelos, 

organizando as 

ideas e utilizando 

elementos de 

cohesión básicos e 

respectando as 

normas gramaticais 

e ortográficas 

básicas 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LC-B3.1 

4º-LCB3.1.3 - 

Elabora e presenta, 

de forma guiada, un 

informe sinxelo, 

utilizando soporte 

papel e informático 

sobre tarefas ou 

proxectos 

realizados. 

Elabora e presenta, 

de forma guiada, un 

informe sinxelo, 

utilizando soporte 

papel e informático 

sobre tarefas ou 

proxectos 

realizados. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Textos escritos. 

CCL 

 CD 

CAA 

CSIEE 

LC-B3.1 

4º-LCB3.1.4 - 

Presenta os seus 

textos con caligrafía 

clara e limpeza: 

evitando riscos, 

inclinación de liñas 

etc. 

Intenta presentar os 

seus textos con 

caligrafía clara e 

limpeza: evitando 

riscos, inclinación 

de liñas etc. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

LC-B3.2 

4º-LCB3.2.1 - 

Valora a súa propia 

produción escrita, 

así como a 

produción escrita 

dos seus 

Valora a súa propia 

produción escrita, 

así como a 

produción escrita 

dos seus 

compañeiros. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

CCL 

CSC 



compañeiros. (anecdotario). 

LC-B3.3 

4º-LCB3.3.1 - Pon 

interese e 

esfórzase por 

escribir 

correctamente. 

Pon interese e 

esfórzase por 

escribir 

correctamente 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CSC 

LC-B3.3 

4º-LCB3.3.2 - 

Reproduce textos 

ditados. 

Reproduce textos 

ditados. 
X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

LC-B3.4 

4º-LCB3.4.1 - 

Emprega, de xeito 

guiado e segundo 

modelos, 

estratexias de 

planificación, 

textualización e 

revisión do texto. 

Emprega, de xeito 

guiado e segundo 

modelos, 

estratexias de 

planificación, 

textualización e 

revisión do texto. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LC-B3.4 

4º-LCB3.4.2 - 

Utiliza, para escribir 

textos sinxelos, 

borradores que 

amosan: a xeración 

e selección de 

ideas, a revisión 

ortográfica e a 

secuencia 

coherente do 

escrito. 

Utiliza, para escribir 

textos sinxelos, 

borradores que 

amosan: a xeración 

e selección de 

ideas, a revisión 

ortográfica e a 

secuencia 

coherente do 

escrito. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LC-B3.5 4º-LCB3.5.1 - 

Elabora gráficas 

Elabora gráficas 

sinxelas a partir de 
X X X PROCEDEMENTOS: 

Análise das 
CCL 
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sinxelas a partir de 

datos obtidos de 

forma guiada. 

datos obtidos de 

forma guiada. 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CAA 

LC-B3.5 

4º-LCB3.5.2 - 

Elabora con 

creatividade textos 

breves do seu 

interese: contos, 

anuncios, rimas, 

cancións, cómics, 

carteis, ilustrándoos 

para facilitar a súa 

compresión ou 

mellorar a súa 

presentación. 

Elabora con 

creatividade textos 

breves do seu 

interese: contos, 

anuncios, rimas, 

cancións, cómics, 

carteis, ilustrándoos 

para facilitar a súa 

compresión ou 

mellorar a súa 

presentación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL  

CD 

CAA 

CSIEE 

LC-B3.6 

4º-LCB3.6.1 - 

Exprésase por 

escrito, utilizando 

de xeito habitual, 

unha linguaxe non 

sexista e 

respectuosa coas 

diferenzas. 

Exprésase por 

escrito, utilizando 

de xeito habitual, 

unha linguaxe non 

sexista e 

respectuosa coas 

diferenzas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CL 

 CSC 

LC-B3.7 

4º-LCB3.7.1 - Usa 

con axuda Internet 

e as Tecnoloxías da 

Información e da 

Comunicación para 

escribir, presentar 

os textos e buscar 

información, buscar 

imaxes, crear 

táboas e gráficas 

etc. 

Usa con axuda 

Internet e as 

Tecnoloxías da 

Información e da 

Comunicación para 

escribir, presentar 

os textos e buscar 

información, buscar 

imaxes etc. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CCL  

CD 

CAA 

CSIEE 



LC-B3.8 

4º-LCB3.8.1 - 

Produce os textos 

establecidos no 

plan de escritura 

axeitados á súa 

idade e nivel. 

Produce os textos 

establecidos no 

plan de escritura 

axeitados á súa 

idade e nivel. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

Bloque 4: Coñecemento da lingua 

LC-B4.1 

4º-LCB4.1.1 - 

Coñece e recoñece 

as categorías 

gramaticais pola 

súa función na 

lingua: presentar ao 

nome, substituír ao 

nome, expresar 

características do 

nome, expresar 

accións ou estados. 

Coñece e recoñece 

as categorías 

gramaticais pola 

súa función na 

lingua: nome, 

adxectivo, verbo e 

pronome. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CCL 

LC-B4.1 

4º-LCB4.1.2 - 

Utiliza con 

corrección os 

tempos simples e 

compostos nas 

formas persoais e 

non persoais do 

modo indicativo e 

subxuntivo dos 

verbos ao producir 

textos orais e 

escritos. 

Utiliza con 

corrección os 

tempos simples nas 

formas persoais e 

non persoais do 

modo indicativo e 

subxuntivo dos 

verbos ao producir 

textos orais e 

escritos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

LC-B4.1 

4º-LCB4.1.3 - 

Diferenza familias 

de palabras. 

Diferenza familias 

de palabras. 
 x X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

CCL 
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Caderno de clase. 

LC-B4.2 

4º-LCB4.2.1 - 

Coñece, recoñece 

e usa sinónimos, 

antónimos, 

polisémicos ou 

frases feitas na 

expresión oral e 

escrita. 

Coñece, recoñece 

e usa sinónimos, 

antónimos, 

polisémicos de 

palabras cotiás ou 

frases feitas na 

expresión oral e 

escrita. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.2 

4º-LCB4.2.2 - 

Recoñece prefixos 

e sufixos e é capaz 

de crear palabras 

derivadas. 

Recoñece prefixos 

e sufixos e é capaz 

de crear palabras 

derivadas. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.2 

4º-LCB4.2.3 - 

Identifica e clasifica 

os diferentes tipos 

de palabras nun 

texto. 

Identifica e clasifica 

os diferentes tipos 

de palabras nun 

texto: nome, 

adxectivo e verbo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CCL 

LC-B4.2 

4º-LCB4.2.4 - 

Utiliza diversos 

conectores básicos 

entre oracións ao 

producir textos 

orais e escritos. 

Utiliza diversos 

conectores básicos 

entre oracións ao 

producir textos 

orais e escritos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Textos escritos. 

CCL 

LC-B4.2 
4º-LCB4.2.5 - Recoñece a oración 

 X X 
PROCEDEMENTOS: 

CCL 



Recoñece a oración 

simple, distingue 

suxeito e 

predicado. 

simple, distingue 

suxeito e 

predicado. 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

LC-B4.3 

4º-LCB4.3.1 - 

Iníciase no 

coñecemento da 

estrutura do 

dicionario e no seu 

uso para buscar o 

significado de 

diferentes tipos de 

palabras. 

Iníciase no 

coñecemento da 

estrutura do 

dicionario e no seu 

uso para buscar o 

significado de 

diferentes tipos 

palabras. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CCL 

CAA 

LC-B4.3 

4º-LCB4.3.2 - 

Selecciona a 

acepción correcta 

segundo o contexto 

de entre as varias 

que lle ofrece o 

dicionario. 

Selecciona, con 

axuda, a acepción 

correcta segundo o 

contexto de entre 

as varias que lle 

ofrece o dicionario. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

LC-B4.3 

4º-LCB4.3.3 - 

Utiliza as normas 

ortográficas básicas 

nas súas 

producións escritas. 

Utiliza as normas 

ortográficas 

básicas, uso de : -

mb, -mp, -b, -h, nas 

súas producións 

escritas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.4 

4º-LCB4.4.1 - 

Utiliza as diferentes 

clases de palabras 

para elaborar o 

discurso. 

Utiliza as diferentes 

clases de palabras 

para elaborar o 

discurso. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

CCL 

CAA 
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Textos escritos. 

LC-B4.4 

4º-LCB4.4.2 - 

Utiliza 

correctamente as 

normas de 

concordancia de 

xénero e de 

número na 

expresión oral e 

escrita. 

Utiliza 

correctamente as 

normas de 

concordancia de 

xénero e de 

número na 

expresión oral e 

escrita. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Producións orais. 

CCL 

LC-B4.4 

4º-LCB4.4.3 - 

Aplica as normas 

de acentuación e 

clasifica as 

palabras dun texto. 

Aplica, con axuda, 

as normas de 

acentuación e 

clasifica as 

palabras dun texto. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

LC-B4.4 

4º-LCB4.4.4 - Usa 

os signos de 

puntuación ao 

producir textos 

escritos. 

Usa os signos de 

puntuación (coma, 

punto e dous 

puntos, ¿,¡ ), ao 

producir textos 

escritos 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Textos escritos. 

CCL 

LC-B4.4 

4º-LCB4.4.5 - 

Aplica as normas 

de uso da til nos 

seus textos 

escritos. 

Intenta aplicar as 

normas de uso da 

til nos seus textos 

escritos. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Textos escritos. 

CCL 



LC-B4.4 

4º-LCB4.4.6 - 

Utiliza unha sintaxe 

básica nas 

producións escritas 

propias. 

Utiliza unha sintaxe 

básica nas 

producións escritas 

propias. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Textos escritos. 

CCL 

LC-B4.5 

4º-LCB4.5.1 - 

Utiliza distintos 

programas 

educativos dixitais e 

outros recursos 

didácticos ao seu 

alcance e propios 

da súa idade como 

apoio e reforzo da 

aprendizaxe. 

Utiliza,  con axuda, 

distintos programas 

educativos dixitais e 

outros recursos 

didácticos ao seu 

alcance e propios 

da súa idade como 

apoio e reforzo da 

aprendizaxe. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CD 

CAA 

LC-B4.6 

4º-LCB4.6.1 - 

Valora a variedade 

lingüística de 

España. 

Valora a variedade 

lingüística de 

España. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

LC-B4.7 

4º-LCB4.7.1 - 

Compara aspectos 

(gráficos, 

sintácticos e 

léxicos) das linguas 

que coñece 

Recoñece aspectos 

(gráficos, 

sintácticos e 

léxicos) das linguas 

que coñece 

  x X 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CCL 

CSC 

Bloque 5: Educación Literaria 

LC-B5.1 
4º-LCB5.1.1 - 

Valora de forma 

global, as 

Valora, con axuda, 

de forma global, as 

características 

X X X PROCEDEMENTOS: 

Observación 

CCL 

CCEC 
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características 

fundamentais de 

textos literarios 

narrativos, poéticos 

e dramáticos. 

fundamentais de 

textos literarios 

narrativos, poéticos 

e dramáticos. 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

LC-B5.2 

4º-LCB5.2.1 - 

Realiza lecturas 

guiadas e 

comentadas de 

textos narrativos de 

tradición oral, 

literatura infantil, 

adaptacións de 

obras clásicas e 

literatura actual. 

Realiza lecturas 

guiadas e 

comentadas de 

textos narrativos de 

tradición oral, 

literatura infantil, 

adaptacións de 

obras clásicas e 

literatura actual. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CCEC 

LC-B5.2 

4º-LCB5.2.2 - 

Interpreta, 

intuitivamente, a 

linguaxe figurada 

en textos literarios. 

Interpreta, con 

axuda, a linguaxe 

figurada en textos 

literarios. 

   X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

LC-B5.3 

4º-LCB5.3.1 - 

Distingue algúns 

recursos retóricos 

básicos propios dos 

poemas 

Distingue, con 

axuda,  algúns 

recursos retóricos 

básicos propios dos 

poemas 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CCL 

CCEC 

LC-B5.3 

4º-LCB5.3.2 - 

Utiliza, de xeito 

guiado, 

comparacións, 

aumentativos, 

diminutivos e 

sinónimos en textos 

Utiliza, de xeito 

guiado, 

comparacións, 

aumentativos, 

diminutivos e 

sinónimos en textos 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

CCL 

CCEC 



literarios. literarios. Caderno de clase. 

LC-B5.4 

4º-LCB5.4.1 - Crea, 

con axuda, sinxelos 

textos literarios 

(contos, poemas, 

cancións e sinxelas 

obras teatrais) a 

partir de pautas ou 

modelos dados. 

Crea, con axuda, 

sinxelos textos 

literarios (contos, 

poemas, cancións e 

sinxelas obras 

teatrais) a partir de 

pautas ou modelos 

dados. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Textos escritos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

LC-B5.5 

4º-LCB5.5.1 - 

Memoriza e 

reproduce sinxelos 

textos orais 

adecuados á súa 

idade: contos, 

poemas, cancións. 

Memoriza e 

reproduce sinxelos 

textos orais 

adecuados á súa 

idade: contos, 

poemas, cancións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

CCL 

CAA 

CCEC 

LC-B5.6 

4º-LCB5.6.1 - 

Realiza 

dramatizacións 

individualmente e 

en grupo de textos 

literarios axeitados 

á súa idade. 

Intenta realizar 

dramatizacións 

individualmente e 

en grupo de textos 

literarios axeitados 

á súa idade. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Xogos de simulación 

e dramáticos. 

CCL 

CAA 

CCEC 

LC-B5.7 

4º-LCB5.7.1 - 

Valora a literatura 

en calquera lingua, 

especialmente en 

lingua galega, 

como vehículo de 

comunicación e 

como recurso de 

gozo persoal. 

Valora a literatura 

en calquera lingua, 

especialmente en 

lingua castelá, 

como vehículo de 

comunicación e 

como recurso de 

gozo persoal. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

LINGUA GALEGA 
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Criterio 

de 

avaliación 

Estándares 

Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo de 

logro 

T 

1 

 

 

T 

2 

 

 

T 

3 

 

 

CRITERIOS  PARA 

A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de 

avaliación / 

Procedementos de 

avaliación . 

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar 

LG-B1.1 

4º-LGB1.1.1 - 

Comprende as 

ideas principais 

dun texto 

xornalístico oral 

informativo dos 

medios de 

comunicación 

audiovisual, 

emitido de xeito 

claro, directo e 

sinxelo. 

Comprende, con 

axuda, as ideas 

principais dun texto 

xornalístico oral 

informativo 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

LG-B1.1 

4º-LGB1.1.2 - 

Elabora un 

breve resumo 

dun texto oral. 

Elabora un breve 

resumo dun texto oral 

sinxelo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

CCL 

CSC 

LG-B1.2 

4º-LGB1.2.1 - 

Accede de xeito 

guiado a 

documentos, 

audiovisuais e 

dixitais para 

obter a 

información 

necesaria para 

Accede de xeito 

guiado a 

documentos, 

audiovisuais e 

dixitais, 

sinxelos, para obter a 

información 

necesaria para 

realizar traballos ou 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 



realizar traballos 

ou completar 

información. 

completar 

información. 

LG-B1.3 

4º-LGB1.3.1 - 

Participa nunha 

conversa entre 

iguais, 

comprendendo 

o que di o 

interlocutor e 

intervindo coas 

propostas 

propias. 

Participa nunha 

conversa entre 

iguais, intervindo 

coas propostas 

propias. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSEIEE 

LG-B1.3 

4º-LGB1.3.2 - 

Sigue unha 

exposición da 

clase e extrae o 

sentido global. 

Sigue unha 

exposición da clase e 

extrae, con axuda, o 

sentido global. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

LG-B1.3 

4º-LGB1.3.3 - 

Elabora e 

produce textos 

orais 

(explicacións 

sinxelas, 

exposicións, 

narracións...) 

presentando 

coherentemente 

a secuencia de 

ideas, feitos, 

vivencias e as 

súas opinións e 

preferencias, 

utilizando o 

dicionario se é 

preciso. 

Elabora e produce 

textos orais 

(explicacións 

sinxelas, exposicións, 

narracións...) 

presentando 

coherentemente a 

secuencia de ideas, 

feitos, vivencias e as 

súas opinións e 

preferencias, 

utilizando o dicionario 

se é preciso.     

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

LG-B1.3 
4º-LGB1.3.4 - Participa no traballo 

X X X 
PROCEDEMENTOS: CCL 
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Participa no 

traballo en 

grupo, así como 

nos debates. 

en grupo, así como 

nos debates. 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSIEE 

CAA 

CCL 

LG-B1.4 

4º-LGB1.4.1 - 

Atende as 

intervencións 

dos e das 

demais en actos 

de fala orais, 

sen interromper. 

Atende as 

intervencións dos e 

das demais en actos 

de fala orais, sen 

interromper 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

LG-B1.4 

4º-LGB1.4.2 - 

Respecta as 

opinións da 

persoa que fala. 

Respecta as opinións 

da persoa que fala. 
X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

LG-B1.5 

4º-LGB1.5.1 - 

Respecta as 

quendas de 

palabra nos 

intercambios 

orais. 

Respecta as quendas 

de palabra nos 

intercambios orais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

CAA 

LG-B1.5 

4º-LGB1.5.2 - 

Respecta as 

opinións das 

persoas 

participantes 

nos 

Respecta as opinións 

das persoas 

participantes nos 

intercambios orais e 

é consciente da 

posibilidade de 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

CCL 

CSC 

CCEC 



intercambios 

orais e é 

consciente da 

posibilidade de 

empregar a 

lingua galega en 

calquera 

intercambio oral 

dentro da escola 

ou fóra dela. 

empregar a lingua 

galega en calquera 

intercambio oral 

dentro da escola ou 

fóra dela 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

LG-B1.5 

4º-LGB1.5.3 - 

Emprega unha 

postura e 

xestualidade 

adaptada ao 

discurso, para 

reforzalo e 

facilitar a súa 

comprensión. 

Emprega unha 

postura e 

xestualidade 

adaptada ao 

discurso, para 

reforzalo e facilitar a 

súa comprensión. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B1.5 

4º-LGB1.5.4 - 

Exprésase 

cunha pronuncia   

correcta: 

articulación e 

volume. 

Exprésase cunha 

pronuncia   correcta: 

articulación e volume. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

Observación 

sistemática. 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B1.5 

4º-LGB1.5.5 - 

Participa na 

conversa 

formulando e 

contestando 

preguntas. 

Participa na conversa 

formulando e 

contestando 

preguntas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

  Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

Escolle. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

LG-B1.6 

4º-LGB1.6.1 - 

Planifica e 

elabora un 

discurso oral 

Planifica e elabora un 

discurso oral 

coherente, na 

secuencia de ideas 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

 Observación 

sistemática. 

CCL 

CAA 
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coherente, na 

secuencia de 

ideas ou feitos 

utilizando un 

vocabulario 

adecuado á súa 

idade. 

ou feitos utilizando un 

vocabulario 

adecuado á súa 

idade. 

 

INSTRUMENTOS: 

 Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

LG-B1.6 

4º-LGB1.6.2 - 

Elabora un 

discurso oral 

cohesivo, 

utilizando algúns 

nexos básicos. 

Elabora un discurso 

oral cohesivo, 

utilizando algúns 

nexos básicos. 

X x X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

CCL 

LG-B1.6 

4º-LGB1.6.3 - 

Amosa un 

discurso oral 

claro, cunha 

pronuncia e 

entoación 

axeitada e 

propia da lingua 

galega. 

Amosa un discurso 

oral claro, cunha 

pronuncia e 

entoación axeitada e 

propia da lingua 

galega. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

 Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo.   

CCL 

CCEC 

LG-B1.7 

4º-LGB1.7.1 - 

Elabora textos 

sinxelos propios 

dos medios de 

comunicación 

mediante 

simulación. 

Elabora textos 

sinxelos propios dos 

medios de 

comunicación 

mediante simulación. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Xogos de simulación 

e dramáticos. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC 

LG-B1.8 

4º-LGB1.8.1 - 

Utiliza a 

expresividade 

corporal para 

reforzar o 

Utiliza a 

expresividade 

corporal para reforzar 

o sentido das súas 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

escolle. 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

CAA 



sentido das 

súas producións 

orais. 

producións orais. INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

LG-B1.9 

4º-LGB1.9.1 - 

Amosa respecto 

ás ideas dos e 

das demais e 

contribúe ao 

traballo en 

grupo. 

Amosa respecto ás 

ideas dos e das 

demais e contribúe 

ao traballo en grupo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LG-B1.10 

4º-LGB1.10.1 - 

Interésase por 

expresarse 

oralmente coa 

pronuncia e 

entoación 

adecuada a 

cada acto 

comunicativo. 

Interésase por 

expresarse oralmente 

coa pronuncia e 

entoación adecuada 

a cada acto 

comunicativo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

LG-B1.11 

4º-LGB1.11.1 - 

Usa, dunha 

forma xeral, 

unha linguaxe 

non sexista. 

Usa, dunha forma 

xeral, unha linguaxe 

non sexista. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

LG-B1.11 

4º-LGB1.11.2 - 

Usa, de maneira 

xeral, unha 

linguaxe 

respectuosa 

coas diferenzas 

Usa, de maneira 

xeral, unha linguaxe 

respectuosa coas 

diferenzas 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

LG-B1.12 4º-LGB1.12.1 - 

Identifica 

Identifica diferenzas 

fonéticas e 
X X X PROCEDEMENTOS: 

Observación 
CCL 
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diferenzas 

fonéticas e 

morfolóxicas 

moi evidentes 

en textos orais 

caracterizados 

pola súa orixe 

xeográfica. 

morfolóxicas moi 

evidentes en textos 

orais caracterizados 

pola súa orixe 

xeográfica. 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCEC 

LG-B1.12 

4º-LGB1.12.2 - 

Valora por igual 

as distintas 

variedades 

xeográficas da 

lingua galega e 

o estándar como 

variante 

unificadora. 

Valora por igual as 

distintas variedades 

xeográficas da lingua 

galega e o estándar 

como variante 

unificadora 

X x x 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B1.13 

4º-LGB1.13.1 - 

Identifica o uso 

oral da lingua 

galega con 

diversos 

contextos 

profesionais: 

sanidade, 

educación, 

medios de 

comunicación, 

todo tipo de 

comercios. 

Identifica o uso oral 

da lingua galega con 

diversos contextos 

profesionais: 

sanidade, educación, 

medios de 

comunicación, todo 

tipo de comercios. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CCL 

CCEC 

LG-B1.13 

4º-LGB1.13.2 - 

Recoñece a 

validez da lingua 

galega para 

conversas con 

persoas 

coñecidas ou 

descoñecidas. 

Recoñece a validez 

da lingua galega para 

conversas con 

persoas coñecidas 

ou descoñecidas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CCL 

CCEC 

CSC 



Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

LG-B2.1 

4º-LGB2.1.1 - 

Comprende a 

información 

relevante en 

textos propios 

de situacións 

cotiás e dos 

medios de 

comunicación 

social nos que 

esta se amose 

de forma 

evidente. 

Comprende a 

información relevante 

en textos propios de 

situacións cotiás e 

dos medios de 

comunicación social 

nos que esta se 

amose de forma 

evidente. 

X x x 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CCL 

CD 

CSC 

LG-B2.1 

4º-LGB2.1.2 - 

Identifica as 

ideas principais 

dun texto 

(narrativo, 

descritivo, 

expositivo) 

adecuado á súa 

idade. 

Identifica as ideas 

principais dun texto 

(narrativo, descritivo, 

expositivo) adecuado 

á súa idade 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

LG-B2.1 

4º-LGB2.1.3 - 

Busca, localiza 

e selecciona 

información 

concreta dun 

texto sinxelo, 

adecuado á súa 

idade. 

Busca, localiza e 

selecciona 

información concreta 

dun texto sinxelo, 

adecuado á súa 

idade. 

X x X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LG-B2.1 

4º-LGB2.1.4 - 

Interpreta, 

personificacións, 

hipérboles e 

ironías 

evidentes, en 

textos de 

dificultade 

adecuada á súa 

Interpreta, 

personificacións, 

hipérboles e ironías 

evidentes, en textos 

de dificultade 

adecuada á súa 

idade 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba de 

interpretación de 

datos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 
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idade. 

LG-B2.1 

4º-LGB2.1.5 - 

Identifica a 

estrutura xeral 

dun texto e 

recoñece algúns 

mecanismos de 

cohesión 

(repeticións, 

sinónimos, 

anáforas 

pronominais 

sinxelas). 

Identifica a estrutura 

xeral dun texto e 

recoñece algúns 

mecanismos de 

cohesión 

(repeticións, 

sinónimos). 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CCL 

LG-B2.1 

4º-LGB2.1.6 - 

Emprega o 

dicionario para 

resolver as 

dúbidas de 

vocabulario que 

atopa nos 

textos. 

Emprega o dicionario 

para resolver as 

dúbidas de 

vocabulario que 

atopa nos textos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LG-B2.1 

4º-LGB2.1.7 - 

Fai unha lectura 

rápida, selectiva 

ou integral en 

función das 

necesidades de 

cada momento. 

Fai unha lectura 

rápida, selectiva ou 

integral en función 

das necesidades de 

cada momento. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LG-B2.2 

4º-LGB2.2.1 - 

Interpreta e 

comprende, de 

maneira xeral, a 

información de 

gráficos, 

esquemas 

sinxelos e 

ilustracións, 

Interpreta e 

comprende, de 

maneira xeral, a 

información de 

gráficos, esquemas 

sinxelos e 

ilustracións, 

relacionando esta co 

contido do texto que 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 



relacionando 

esta co contido 

do texto que 

acompañan. 

acompañan 

LG-B2.3 

4º-LGB2.3.1 - 

Realiza o 

subliñado das 

ideas principais 

dun texto 

sinxelo. 

Trata identificar as 

ideas principais dun 

texto sinxelo 

utilizando o 

subliñado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

LG-B2.3 

4º-LGB2.3.2 - 

Esquematiza as 

ideas dun texto 

sinxelo, 

indicando as 

ideas principais. 

Esquematiza as 

ideas dun texto 

sinxelo, indicando as 

ideas principais. 

  X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

LG-B2.3 

4º-LGB2.3.3 - 

Realiza o 

resumo dun 

texto sinxelo. 

Realiza o resumo 

dun texto sinxelo. 
X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resumo. 

CCL 

CAA 

LG-B2.4 

4º-LGB2.4.1 - 

Deduce, de 

maneira xeral, o 

posible contido 

dun texto antes 

de lelo, 

axudándose do 

título e as 

ilustracións. 

Deduce, de maneira 

xeral, o posible 

contido dun texto 

antes de lelo, 

axudándose do título 

e as ilustracións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CCL 

CAA 

CSIEE 
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LG-B2.4 

4º-LGB2.4.2 - 

Relé un texto e 

marca as 

palabras clave 

para acadar a 

comprensión, 

cando é preciso. 

Relé un texto e 

marca as palabras 

clave para acadar a 

comprensión, cando 

é preciso. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LG-B2.5 

4º-LGB2.5.1 - 

Utiliza, de forma 

guiada, as 

tecnoloxías da 

información para 

obter 

información. 

Utiliza, de forma 

guiada, as 

tecnoloxías da 

información para 

obter información. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CD 

CAA 

LG-B2.5 

4º-LGB2.5.2 - 

Utiliza 

dicionarios 

dixitais para 

interpretar a 

información dun 

texto. 

Utiliza dicionarios 

dixitais para 

interpretar a 

información dun 

texto. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CD 

CSIEE 

LG-B2.6 

4º-LGB2.6.1 - 

Descodifica sen 

dificultade as 

palabras. 

Descodifica sen 

dificultade as 

palabras. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

LG-B2.6 

4º-LGB2.6.2 - 

Le textos en voz 

alta, sen 

dificultade e coa 

velocidade 

Le textos en voz alta, 

sen dificultade e coa 

velocidade 

adecuada. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

CCL 



adecuada.  

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

LG-B2.6 

4º-LGB2.6.3 - 

Le textos, 

adaptados á súa 

idade e aos 

seus intereses, 

en silencio e sen 

dificultade. 

Le textos, adaptados 

á súa idade e aos 

seus intereses, en 

silencio e sen 

dificultade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

LG-B2.6 

4º-LGB2.6.4 - 

Fai lecturas 

dramatizadas de 

textos 

Fai lecturas 

dramatizadas de 

textos 

  X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Xogos de simulación 

e dramáticos. 

CCL 

CSC 

LG-B2.7 

4º-LGB2.7.1 - 

Usa a biblioteca 

de aula con 

certa 

autonomía, para 

obter datos e 

informacións, e 

colabora no seu 

coidado e 

mellora. 

Usa a biblioteca de 

aula con certa 

autonomía, para 

obter datos e 

informacións, e 

colabora no seu 

coidado e mellora. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSC 

LG-B2.7 

4º-LGB2.7.2 - 

Identifica o 

funcionamento 

da biblioteca de 

aula, de centro, 

así como as 

virtuais e 

colabora no seu 

Identifica o 

funcionamento da 

biblioteca de aula, de 

centro, así como as 

virtuais e colabora no 

seu coidado e 

mellora. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

CCL 

CAA 

CSC 
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coidado e 

mellora. 

(anecdotario). 

LG-B2.7 

4º-LGB2.7.3 - 

Participa en 

actividades 

literarias do 

centro. 

Participa en 

actividades literarias 

do centro. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B2.8 

4º-LGB2.8.1 - 

Amosa interese 

pola 

conservación e 

organización 

dos seus libros. 

Amosa interese pola 

conservación e 

organización dos 

seus libros. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSC 

LG-B2.9 

4º-LGB2.9.1 - 

Amosa interese 

pola lectura 

como fonte de 

aprendizaxe e 

medio de 

comunicación. 

Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio 

de comunicación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

LG-B2.10 

4º-LGB2.10.1 - 

Amosa certa 

autonomía 

lectora e 

capacidade de 

seleccionar 

textos do seu 

interese. 

Amosa certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

seleccionar textos do 

seu interese. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

LG-B2.10 
4º-LGB2.10.2 - Expresa, de maneira 

X X X 
PROCEDEMENTOS: CCL 



Expresa, de 

maneira sinxela, 

opinións e 

valoracións 

sobre as 

lecturas feitas. 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as 

lecturas feitas. 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Textos escritos. 

CSIEE 

CAA 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

LG-B3.1 

4º-LGB3.1.1 - 

Planifica a 

elaboración do 

texto, antes de 

comezar a 

escribir, xerando 

ideas, 

seleccionando e 

estruturando a 

información. 

Planifica a 

elaboración do texto, 

antes de comezar a 

escribir, xerando 

ideas, seleccionando 

e estruturando a 

información. 

x X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

LG-B3.1 

4º-LGB3.1.2 - 

Elabora o texto 

cunha estrutura 

definida, con 

coherencia xeral 

e de xeito 

creativo. 

Elabora o texto 

cunha estrutura 

definida, con 

coherencia xeral e de 

xeito creativo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LG-B3.1 

4º-LGB3.1.3 - 

Aplica, de forma 

xeral, os signos 

de puntuación 

(punto, coma, 

punto e coma, 

dous puntos, 

puntos 

suspensivos, 

signos de 

exclamación e 

interrogación). 

Aplica, de forma 

xeral, os signos de 

puntuación (punto, 

coma, punto e coma, 

dous puntos, puntos 

suspensivos, signos 

de exclamación e 

interrogación). 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 
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LG-B3.1 

4º-LGB3.1.4 - 

Aplica, de 

maneira xeral, a 

norma 

lingüística: 

ortografía, 

acentuación, 

léxico, 

morfosintaxe. 

Aplica, de maneira 

xeral, a norma 

lingüística: ortografía, 

acentuación, léxico, 

morfosintaxe 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B3.1 

4º-LGB3.1.5 - 

Escribe textos 

propios 

seguindo o 

proceso de 

planificación, 

redacción, 

revisión e 

elabora 

borradores. 

Escribe textos 

propios seguindo o 

proceso de 

planificación, 

redacción, revisión e 

elabora borradores 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Textos escritos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LG-B3.1 

4º-LGB3.1.6 - 

Usa o dicionario 

durante a 

elaboración de 

textos. 

Usa o dicionario 

durante a elaboración 

de textos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LG-B3.2 

4º-LGB3.2.1 - 

Elabora, en 

diferentes 

soportes, textos 

propios da vida 

cotiá e 

académica, 

imitando 

modelos: cartas 

e correos 

electrónicos, 

mensaxes 

Elabora, en 

diferentes soportes, 

textos propios da 

vida cotiá e 

académica, imitando 

modelos: cartas e 

correos electrónicos, 

mensaxes curtas, 

normas de 

convivencia, avisos e 

instrucións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Textos escritos. 

CCL 

CAA 

CD 



curtas, normas 

de convivencia, 

avisos, 

instrucións. 

LG-B3.2 

4º-LGB3.2.2 - 

Redacta textos 

sinxelos 

xornalísticos 

(noticias) e 

publicitarios 

(anuncios e 

carteis). 

Redacta textos 

sinxelos xornalísticos 

(noticias) e 

publicitarios 

(anuncios e carteis). 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Textos escritos. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

LG-B3.2 

4º-LGB3.2.3 - 

Elabora 

diferentes tipos 

de textos 

(narrativos, 

expositivos, 

descritivos) 

seguindo un 

guión 

establecido. 

Elabora diferentes 

tipos de textos 

(narrativos, 

expositivos, 

descritivos) seguindo 

un guión establecido. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

LG-B3.2 

4º-LGB3.2.4 - 

Escribe textos 

coherentes 

empregando 

algúns 

elementos de 

cohesión. 

Escribe textos 

coherentes 

empregando algúns 

elementos de 

cohesión 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Textos escritos. 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B3.2 

4º-LGB3.2.5 - 

Resume o 

contido de 

textos sinxelos 

propios do 

ámbito da vida 

persoal ou 

familiar ou dos 

medios de 

Resume o contido de 

textos sinxelos 

propios do ámbito da 

vida persoal ou 

familiar ou dos 

medios de 

comunicación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CSC 

CAA 
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comunicación. 

LG-B3.3 

4º-LGB3.3.1 - 

Elabora por 

escrito textos 

moi sinxelos do 

ámbito 

académico 

(cuestionarios, 

resumos, 

informes 

sinxelos, 

descricións, 

explicacións...) 

para obter, 

organizar e 

comunicar 

información. 

Elabora por escrito 

textos moi sinxelos 

do ámbito académico 

(cuestionarios, 

resumos, informes 

sinxelos, descricións, 

explicacións...) para 

obter, organizar e 

comunicar 

información. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LG-B3.4 

4º-LGB3.4.1 - 

Elabora textos 

sinxelos que 

combinan a 

linguaxe verbal 

e non verbal: 

carteis 

publicitarios, 

anuncios, cómic. 

Elabora textos 

sinxelos que 

combinan a linguaxe 

verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, 

anuncios, cómic. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

LG-B3.5 

4º-LGB3.5.1 - 

Usa, de xeito 

guiado, 

programas 

informáticos de 

procesamento 

de texto. 

Usa, de xeito guiado, 

programas 

informáticos de 

procesamento de 

texto 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

LG-B3.6 

4º-LGB3.6.1 - 

Usa recursos 

sinxelos gráficos 

e paratextuais 

Usa recursos 

sinxelos gráficos e 

paratextuais 

(ilustracións, 

X X X 
PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

CCL 

CD 

CSIEE 



(ilustracións, 

subliñados, 

gráficos e 

tipografía) para 

facilitar a 

comprensión 

dos textos e 

ilustrar o seu 

contido. 

subliñados, gráficos e 

tipografía) para 

facilitar a 

comprensión dos 

textos e ilustrar o seu 

contido. 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

LG-B3.7 

4º-LGB3.7.1 - 

Coida a 

presentación 

dos textos 

seguindo as 

normas básicas 

de presentación 

establecidas: 

marxes, 

disposición no 

papel, limpeza, 

calidade 

caligráfica, 

interliñado en 

calquera 

soporte. 

Coida a presentación 

dos textos seguindo 

as normas básicas 

de presentación 

establecidas: marxes, 

disposición no papel, 

limpeza, calidade 

caligráfica, interliñado 

en calquera soporte. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CD 

CAA 

LG-B3.7 

4º-LGB3.7.2 - 

Valora a lingua 

escrita como 

medio de 

comunicación e 

como medio de 

obtención e 

coñecemento. 

Valora a lingua 

escrita como medio 

de comunicación e 

como medio de 

obtención e 

coñecemento. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

Bloque 4: Coñecemento da lingua 

LG-B4.1 

4º-LGB4.1.1 - 

Sinala a 

denominación 

dos textos 

traballados e 

recoñece nestes 

Sinala a 

denominación dos 

textos traballados e 

recoñece nestes 

enunciados, palabras 

e sílabas. 

X     

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

CCL 

CAA 
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enunciados, 

palabras e 

sílabas. 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

LG-B4.1 

4º-LGB4.1.2 - 

Identifica o 

tempo verbal 

(presente, 

pasado e futuro) 

en formas 

verbais dadas. 

Identifica o tempo 

verbal (presente, 

pasado e futuro) en 

formas verbais 

dadas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CCL 

CAA 

LG-B4.1 

4º-LGB4.1.3 - 

Diferencia as 

sílabas que 

conforman cada 

palabra, 

diferenciando a 

sílaba tónica 

das átonas. 

Diferencia as sílabas 

que conforman cada 

palabra, 

diferenciando a 

sílaba tónica das 

átonas. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CCL 

CAA 

LG-B4.1 

4º-LGB4.1.4 - 

Identifica nun 

texto 

substantivos, 

adxectivos 

determinantes e 

cuantificadores. 

Identifica nun texto 

substantivos, 

adxectivos, 

determinantes e 

cuantificadores. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Traballo de 

aplicación e síntese. 

CCL 

CAA 

LG-B4.1 

4º-LGB4.1.5 - 

Sinala o xénero 

e número de 

palabras dadas 

e cámbiao. 

Sinala o xénero e 

número de palabras 

dadas e cámbiao. 

X x    

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

CCL 

CAA 



problemas. Traballo 

de aplicación e 

síntese. 

LG-B4.2 

4º-LGB4.2.1 - 

Aplica 

xeralmente as 

normas de 

acentuación. 

Aplica xeralmente as 

normas de 

acentuación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B4.2 

4º-LGB4.2.2 - 

Coñece e utiliza 

as normas 

ortográficas 

básicas, 

aplicándoas nas 

súas producións 

escritas. 

Coñece e utiliza as 

normas ortográficas 

básicas, aplicándoas 

nas súas producións 

escritas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B4.2 

4º-LGB4.2.3 - 

Valora a 

importancia do 

dominio da 

ortografía para 

asegurar unha 

correcta 

comunicación 

escrita entre as 

persoas falantes 

dunha mesma 

lingua e para 

garantir unha 

adecuada 

interpretación 

dos textos 

escritos. 

Valora a importancia 

do dominio da 

ortografía para 

asegurar unha 

correcta 

comunicación escrita 

entre as persoas 

falantes dunha 

mesma lingua e para 

garantir unha 

adecuada 

interpretación dos 

textos 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B4.3 

4º-LGB4.3.1 - 

Emprega con 

correccións os 

signos de 

Emprega con 

correccións os signos 

de puntuación. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

CCL 
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puntuación. alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Textos escritos. 

LG-B4.3 

4º-LGB4.3.2 - 

Usa unha 

sintaxe 

elemental 

adecuada nas 

súas 

producións. 

Usa unha sintaxe 

elemental adecuada 

nas súas producións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Textos escritos. 

CCL 

LG-B4.3 

4º-LGB4.3.3 - 

Respecta, de 

xeito xeral, as 

normas 

morfosintácticas 

de colocación 

do pronome 

átono. 

Respecta, de xeito 

xeral, as normas 

morfosintácticas de 

colocación do 

pronome átono. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Traballo de 

aplicación e síntese. 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B4.4 

4º-LGB4.4.1 - 

Usa diversos 

conectores 

básicos entre 

oracións: 

adición, causa, 

oposición, 

contradición... 

Usa diversos 

conectores básicos 

entre oracións: 

adición, causa, 

oposición, 

contradición... 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Textos escritos. 

Producións orais. 

CCL 

CAA 

LG-B4.5 

4º-LGB4.5.1 - 

Identifica 

intuitivamente, 

en oracións 

sinxelas, o papel 

Identifica 

intuitivamente, en 

oracións sinxelas, o 

papel semántico do 

x      

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

CCL 

CAA 



semántico do 

suxeito. 

suxeito. INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

LG-B4.5 

4º-LGB4.5.2 - 

Sinala 

intuitivamente o 

verbo e os seus 

complementos, 

especialmente o 

suxeito, en 

oracións. 

Sinala intuitivamente 

o verbo e os seus 

complementos, 

especialmente o 

suxeito, en oracións. 

x     

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CCL 

CAA 

LG-B4.6 

4º-LGB4.6.1 - 

Usa, con certa 

autonomía, o 

dicionario en 

papel ou dixital. 

Usa, con certa 

autonomía, o 

dicionario en papel 

ou dixital. 

X X 
 

x 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CAA 

CD 

LG-B4.7 

4º-LGB4.7.1 - 

Recoñece 

palabras 

derivadas e 

compostas, 

identificando e 

formando 

familias de 

palabras. 

Recoñece palabras 

derivadas e 

compostas, 

identificando e 

formando familias de 

palabras. 

X x  
 

x 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

CCL 

CAA 

LG-B4.7 

4º-LGB4.7.2 - 

Recoñece e usa 

sinónimos, 

antónimos, 

palabras 

polisémicas de 

uso habitual. 

Recoñece e usa 

sinónimos, 

antónimos, palabras 

polisémicas de uso 

habitual 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CCL 

CAA 
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LG-B4.8 

4º-LGB4.8.1 - 

Identifica e 

valora a lingua 

galega dentro 

da realidade 

plurilingüe e  

cultural de 

España e de 

Europa. 

Identifica e valora a 

lingua galega dentro 

da realidade 

plurilingüe e  cultural 

de España e de 

Europa 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CSC 

CCEC 

LG-B4.9 

4º-LGB4.9.1 - 

Recoñece, de 

forma xeral, e 

evita as 

interferencias 

entre as linguas 

que está a 

aprender. 

Recoñece, de forma 

xeral, e evita as 

interferencias entre 

as linguas que está a 

aprender. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CCL 

CCEC 

LG-B4.9 

4º-LGB4.9.2 - 

Identifica 

diferenzas, 

regularidades e 

semellanzas 

elementais 

sintácticas, 

ortográficas, 

morfolóxicas e 

léxicas entre 

todas as linguas 

que coñece e/ou 

está a aprender, 

como punto de 

apoio para a 

súa 

aprendizaxe. 

Identifica diferenzas, 

regularidades e 

semellanzas 

elementais 

sintácticas, 

ortográficas, 

morfolóxicas e 

léxicas entre todas as 

linguas que coñece 

e/ou está a aprender, 

como punto de apoio 

para a súa 

aprendizaxe 

    X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

Bloque 5: Educación literaria 



LG-B5.1 

4º-LGB5.1.1 - 

Escoita, 

memoriza e 

reproduce textos 

procedentes da 

literatura 

popular oral 

galega 

(adiviñas, 

lendas, contos, 

poemas, 

cancións, ditos) 

e da literatura 

galega en xeral. 

Escoita, memoriza e 

reproduce textos 

procedentes da 

literatura popular oral 

galega (adiviñas, 

lendas, contos, 

poemas, cancións, 

ditos) e da literatura 

galega en xeral. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CCL 

CAA 

CCEC 

LG-B5.1 

4º-LGB5.1.2 - 

Valora os textos 

da literatura 

galega (oral ou 

non) como fonte 

de coñecemento 

da nosa cultura 

e como recurso 

de gozo persoal. 

Valora os textos da 

literatura galega (oral 

ou non) como fonte 

de coñecemento da 

nosa cultura e como 

recurso de gozo 

persoal. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

 

INSTRUMENTOS: 

CCL 

CCEC 

LG-B5.2 

4º-LGB5.2.1 - 

Le en silencio 

obras e textos 

en galego da 

literatura infantil, 

adaptacións 

breves de obras 

clásicas e 

literatura actual, 

en diferentes 

soportes. 

Le en silencio obras 

e textos en galego da 

literatura infantil, 

adaptacións breves 

de obras clásicas e 

literatura actual, en 

diferentes soportes. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CCEC 

CD 

LG-B5.2 

4º-LGB5.2.2 - 

Le en voz alta 

obras e textos 

en galego da 

literatura infantil, 

adaptacións 

breves de obras 

clásicas e 

Le en voz alta obras 

e textos en galego da 

literatura infantil, 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

CCL 

CCEC 

CD 
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literatura actual 

e en diferentes 

soportes. 

control/cotexo. 

LG-B5.3 

4º-LGB5.3.1 - 

Identifica o 

xénero literario 

ao que 

pertencen uns 

textos dados: 

narrativa, poesía 

e teatro. 

Identifica o xénero 

literario ao que 

pertencen uns textos 

dados: narrativa, 

poesía e teatro. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Escala de 

observación. 

CCL 

CCEC 

LG-B5.4 

4º-LGB5.4.1 - 

Recrea e 

compón poemas 

e relatos, a 

partir de 

modelos 

sinxelos, para 

comunicar 

sentimentos, 

emocións, 

preocupacións, 

desexos, 

estados de 

ánimo ou 

lembranzas. 

Recrea e compón 

poemas e relatos, a 

partir de modelos 

sinxelos, para 

comunicar 

sentimentos, 

emocións, 

preocupacións, 

desexos, estados de 

ánimo ou 

lembranzas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Xogos de simulación 

e dramáticos. 

CCL 

CCEC 

CSC 

LG-B5.5 

4º-LGB5.5.1 - 

Participa 

activamente en 

dramatizacións 

de situacións e 

de textos 

literarios 

adaptados á súa 

idade. 

Participa activamente 

en dramatizacións de 

situacións e de textos 

literarios adaptados á 

súa idade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Xogos de simulación 

e dramáticos. 

CCL 

LG-B5.6 
4º-LGB5.6.1 - 

Valora a 

literatura en 

Valora a literatura en 

calquera lingua, 

como vehículo de 

X X X PROCEDEMENTOS: 

Observación 

CCL 

CSC 



calquera lingua, 

como vehículo 

de 

comunicación, 

fonte de 

coñecemento 

doutros mundos, 

tempos e 

culturas, e como 

recurso de gozo 

persoal. 

comunicación, fonte 

de coñecemento 

doutros mundos, 

tempos e culturas, e 

como recurso de 

gozo persoal. 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCEC 

LG-B5.7 

4º-LGB5.7.1 - 

Amosa 

curiosidade por 

coñecer outros 

costumes e 

formas de 

relación social, 

respectando e 

valorando a 

diversidade 

cultural. 

Amosa curiosidade 

por coñecer outros 

costumes e formas 

de relación social. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL 

CCEC 

  

MATEMÁTICAS 

 

Criterio 

de 

avaliación 

Estándares 

Grao mínimo 

para superar 

a área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

T 

1 

 

 

T 

2 

 

 

T 

3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  

CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de 

avaliación   

Procedementos de 

avaliación   

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

MT-B1.1 

4º-MTB1.1.1 - 

Comunica 

verbalmente de 

forma razoada o 

proceso seguido 

na resolución 

Comunica de 

forma básica o 

proceso 

seguido na 

resolución dun 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

Observación 

sistemática. 

CMCT 

CCL 
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dun problema de 

matemáticas ou 

en contextos da 

realidade. 

problema.  

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

MT-B1.2 

4º-MTB1.2.1 - 

Reflexiona sobre 

o proceso de 

resolución de 

problemas: 

revisa as 

operacións 

utilizadas, as 

unidades dos 

resultados, 

comproba e 

interpreta as 

solucións no 

contexto da 

situación, busca 

outras formas de 

resolución etc. 

Revisa as 

operacións 

realizadas 

para a 

resolución dun 

problema. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

MT-B1.2 

4º-MTB1.2.2 - 

Utiliza 

estratexias 

heurísticas e 

procesos de 

razoamento na 

resolución de 

problemas. 

É capaz de 

resolver 

problemas 

sinxelos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

MT-B1.2 

4º-MTB1.2.3 - 

Realiza 

estimacións e 

elabora 

conxecturas 

sobre os 

resultados dos 

problemas a 

Estima o 

resultado de 

problemas 

sinxelos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

CMCT 

CAA 

CSIEE 



resolver, 

contrastando a 

súa validez e 

valorando a súa 

utilidade e 

eficacia. 

Diario de clase. 

MT-B1.2 

4º-MTB1.2.4 - 

Identifica e 

interpreta datos 

e mensaxes de 

textos numéricos 

sinxelos da vida 

cotiá (facturas, 

folletos 

publicitarios, 

rebaixas...). 

Identifica e 

interpreta 

datos e 

mensaxes de 

textos 

numéricos 

sinxelos da 

vida cotiá 

(facturas, 

folletos 

publicitarios, 

rebaixas...). 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT 

CCL 

CAA 

MT-B1.3 

4º-MTB1.3.1 - 

Profunda en 

problemas unha 

vez resoltos, 

analizando a 

coherencia da 

solución e 

buscando outras 

formas de 

resolvelos. 

Revisa as 

operacións 

realizadas 

para a 

resolución dun 

problema. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Lista 

de control/cotexo. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

MT-B1.3 

4º-MTB1.3.2 - 

Formula novos 

problemas, a 

partir dun 

resolto: variando 

os datos, 

propoñendo 

novas preguntas, 

conectando coa 

realidade, 

buscando outros 

contextos etc. 

Inventa 

problemas 

sinxelos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 
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MT-B1.4 

4º-MTB1.4.1 - 

Practica o 

método científico 

sendo ordenado, 

organizado e 

sistemático. 

Intenta ser 

ordenado e 

organizado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 

MT-B1.5 

4º-MTB1.5.1 - 

Desenvolve e 

amosa actitudes 

axeitadas para o 

traballo en 

matemáticas: 

esforzo, 

perseveranza, 

flexibilidade e 

aceptación da 

crítica razoada. 

Amosa 

actitudes 

positivas para 

o traballo 

matemático. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

MT-B1.6 

4º-MTB1.6.1 - 

Utiliza 

ferramentas 

tecnolóxicas 

para a 

realización de 

cálculos 

numéricos, para 

aprender e 

resolver 

problemas. 

É capaz de 

empregar o 

taboleiro dixital 

ou a 

calculadora 

para resolver 

problemas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCTCD 

CAA 

Bloque 2: Números 

MT-B2.1 

4º-MTB2.1.1 - 

Identifica os 

números 

romanos 

aplicando o 

coñecemento á 

comprensión de 

Identifica os 

números 

romanos. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CMCT 

CCEC 

CCL 



datacións. Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

MT-B2.1 

4º-MTB2.1.2 - 

Le, escribe e 

ordena en textos 

numéricos e da 

vida cotiá, 

números 

(naturais, 

fraccións e 

decimais ata as 

centésimas), 

utilizando 

razoamentos 

apropiados e 

interpretando o 

valor de posición 

de cada unha 

das súas cifras. 

Le e escribe 

números 

(naturais, 

fraccións e 

decimais ata 

as 

centésimas). 

x X  

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA CCL 

MT-B2.2 

4º-MTB2.2.1 - 

Descompón, 

compón e 

redondea 

números naturais 

e decimais, 

interpretando o 

valor de posición 

de cada unha 

das súas cifras. 

Descompón, 

compón e 

redondea 

números 

naturais, 

interpretando o 

valor de 

posición de 

cada unha das 

súas cifras. 

X x    

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CMCT 

CAA   

MT-B2.3 

4º-MTB2.3.1 - 

Aplica as 

propiedades das 

operacións e as 

relacións entre 

elas. 

Aplica con 

axuda as 

propiedades 

das operacións 

e as relacións 

entre elas. 

X X  

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 

MT-B2.3 

4º-MTB2.3.2 - 

Realiza sumas e 

restas de 

fraccións co 

Realiza sumas 

e restas de 

fraccións co 

mesmo 

 X  

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

CMCT 

CAA 
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mesmo 

denominador na 

resolución de 

problemas 

contextualizados. 

. 

denominador.  

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

MT-B2.3 

4º-MTB2.3.3 - 

Realiza 

operacións con 

números 

decimais na 

resolución de 

problemas 

contextualizados. 

Realiza 

operacións 

(suma, resta e 

multiplicación) 

con números 

decimais na 

resolución de 

problemas 

sinxelos. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

CMCT 

CAA 

MT-B2.4 

4º-MTB2.4.1 - 

Emprega e 

automatiza 

algoritmos 

estándar de 

suma, resta, 

multiplicación e 

división (de ata 

dúas cifras) con 

distintos tipos de 

números, en 

comprobación de 

resultados en 

contextos de 

resolución de 

problemas e en 

situacións cotiás. 

Resolve 

problemas 

coas  

operacións 

básicas de 

suma, resta, 

multiplicación 

e división ata 

dúas cifras. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

CMCT 

CAA 

MT-B2.4 

4º-MTB2.4.2 - 

Constrúe series 

numéricas, 

ascendentes e 

descendentes, 

de cadencias 2, 

Realiza series 

numéricas 

ascendentes e 

descendentes. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Probas 

específicas. 

 

CMCT 



10, 100 a partir 

calquera número 

e de cadencias 

5, 25 e 50 a 

partir de 

múltiplos de 5, 

25 e 50. 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

MT-B2.4 

4º-MTB2.4.3 - 

Elabora e 

emprega 

estratexias de 

cálculo mental. 

Elabora e 

emprega 

estratexias de 

cálculo mental. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT 

CAA 

MT-B2.4 

4º-MTB2.4.4 - 

Estima e 

redondea o 

resultado dun 

cálculo 

valorando a 

resposta. 

Estima e 

redondea o 

resultado dun 

cálculo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT 

CAA 

MT-B2.4 

4º-MTB2.4.5 - 

Emprega a 

calculadora 

aplicando as 

regras dos eu 

funcionamento 

para investigar e 

resolver 

problemas. 

É capaz de 

empregar a 

calculadora 

para resolver 

problemas. 

x X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT 

CAA CD 

MT-B2.5 

4º-MTB2.5.1 - 

Resolve 

problemas que 

impliquen o 

dominio dos 

contidos 

traballados, 

empregando 

Resolve 

problemas 

sinxelos coas 

operacións 

traballadas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

CMCT 

CAA 
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estratexias 

heurísticas, de 

razoamento 

(clasificación, 

recoñecemento 

das relacións, 

uso de exemplos 

contrarios), 

creando 

conxecturas, 

construíndo, 

argumentando e 

tomando 

decisións. 

Caderno de clase. 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

MT-B2.5 

4º-MTB2.5.2 - 

Reflexiona sobre 

o procedemento 

aplicado á 

resolución de 

problemas 

revisando as 

operacións 

empregadas, as 

unidades dos 

resultados, 

comprobando e 

interpretando as 

solucións no 

contexto e 

buscando outras 

formas de 

resolvelo. 

Revisa as 

operacións 

empregadas 

na resolución 

de problemas 

axeitados á 

súa idade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Lista 

de control/cotexo. 

CMCT 

CAA 

 CSIEE 

CCL 

Bloque 3: Medida 

MT-B3.1 

4º-MTB3.1.1 - 

Estima 

lonxitudes, 

capacidades e 

masas de 

obxectos e 

espazos 

Coñece 

unidades de 

medida de 

lonxitudes, 

capacidades e 

masa, e 

emprégaas en 

x x   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

CMCT 

CCL CAA 



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. 

situacións 

reais. 

exercicios e problemas. 

MT-B3.1 

4º-MTB3.1.2 - 

Mide con 

instrumentos, 

utilizando 

estratexias e 

unidades 

convencionais e 

non 

convencionais, 

elixindo a 

unidade máis 

axeitada para a 

expresión dunha 

medida. 

 Utiliza 

instrumentos 

axeitados para 

facer medidas 

e expresa os 

resultados coa 

unidade que 

corresponda. 

x x   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

CMCT 

CAA 

MT-B3.2 

4º-MTB3.2.1 - 

Suma e resta 

medidas de 

lonxitude, 

capacidade e 

masa en forma 

simple dando o 

resultado na 

unidade 

determinada de 

antemán. 

Suma e resta 

medidas de 

lonxitude, 

capacidade e 

masa en forma 

simple. 

x x   

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

CMCT 

MT-B3.2 

4º-MTB3.2.2 - 

Expresa en 

forma simple a 

medición da 

Expresa en 

forma simple a 

medición da 

lonxitude, 

x 
 

x 
  

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

CMCT 
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lonxitude, 

capacidade ou 

masa dada en 

forma complexa 

e viceversa. 

capacidade ou 

masa. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

MT-B3.2 

4º-MTB3.2.3 - 

Compara e 

ordena medidas 

dunha mesma 

magnitude. 

Compara  

algunhas 

medidas 

dunha mesma 

magnitude. 

x x   

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 

MT-B3.3 

4º-MTB3.3.1 - 

Resolve 

problemas da 

vida diaria 

utilizando as 

medidas 

temporais e as 

súas relacións. 

Resolve 

problemas da 

vida diaria 

utilizando as 

medidas 

temporais e 

algunhas das 

súas relacións 

básicas. 

 X   

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

CMCT 

CAA 

MT-B3.4 

4º-MTB3.4.1 - 

Coñece a 

función, o valor e 

as equivalencias 

entre as 

diferentes 

moedas e 

billetes do 

sistema 

monetario da 

Unión Europea 

utilizándoas 

tanto para 

resolver 

problemas en 

Coñece a 

función, o valor 

e as 

equivalencias 

entre as 

diferentes 

moedas e 

billetes do 

sistema 

monetario da 

Unión Europea 

utilizándoas 

tanto para 

resolver 

problemas en 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Diario de clase. 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA CSC 



situación reais 

coma figuradas. 

situación reais 

coma 

figuradas. 

Bloque 4: Xeometría 

MT-B4.1 

4º-MTB4.1.1 - 

Clasifica 

triángulos 

atendendo aos 

seus lados e aos 

seus ángulos, 

identificando as 

relacións entre 

os seus lados e 

entre ángulos 

Clasifica 

triángulos 

atendendo aos 

seus lados e 

aos seus 

ángulos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA 

MT-B4.1 

4º-MTB4.1.2 - 

Utiliza 

instrumentos de 

debuxo e 

ferramentas 

tecnolóxicas 

para a 

construción e 

exploración de 

formas 

xeométricas. 

Utiliza 

instrumentos 

de debuxo 

para a 

construción e 

exploración de 

formas 

xeométricas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT CD 

MT-B4.2 

4º-MTB4.2.1 - 

Clasifica 

cuadriláteros 

atendendo ao 

paralelismo dos 

seus lados. 

Clasifica 

algúns 

cuadriláteros 

atendendo ao 

paralelismo 

dos seus 

lados. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

CMCT 

CAA 

MT-B4.2 

4º-MTB4.2.2 - 

Identifica e 

diferencia os 

elementos 

básicos da 

circunferencia e 

círculo: centro, 

Identifica e 

diferencia os 

elementos 

básicos da 

circunferencia 

e círculo: 

centro, raio e 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CMCT 

CAA 
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raio e diámetro. diámetro. 

MT-B4.3 

4º-MTB4.3.1 - 

Identifica e 

nomea polígonos 

atendendo o 

número de lados. 

Identifica e 

nomea 

polígonos 

atendendo o 

número de 

lados ata o 

decágono. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Lista 

de control/cotexo. 

CMCT 

CAA 

MT-B4.3 

4º-MTB4.3.2 - 

Recoñece e 

identifica 

poliedros, 

prismas, 

pirámides e os 

seus elementos 

básicos: vértices, 

caras e arestas. 

Recoñece e 

identifica  

algúns 

prismas, 

pirámides e os 

seus 

elementos 

básicos: 

vértices, caras 

e arestas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase.  

CMCT 

CAA 

MT-B4.3 

4º-MTB4.3.3 - 

Recoñece e 

identifica corpos 

redondos: cono, 

cilindro e esfera 

e os seus 

elementos 

básicos. 

Recoñece 

corpos 

redondos: 

cono, cilindro e 

esfera e os 

seus 

elementos 

básicos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Proba obxectiva. 

CMCT 

CAA 

MT-B4.4 

4º-MTB4.4.1 - 

Representa a 

escola, o barrio 

ou a aldea 

mediante un 

plano ou esbozo. 

É capaz de 

representar 

planos 

sinxelos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

CMCT 

CAA CSC 

MT-B4.5 
4º-MTB4.5.1 - 

Resolve 

problemas 

Resolve 

problemas 

xeométricos 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 



xeométricos que 

impliquen 

dominio dos 

contidos 

traballados, 

utilizando 

estratexias 

heurísticas de 

razoamento 

(clasificación, 

recoñecemento 

das relacións, 

uso de exemplos 

contrarios), 

creando 

conxecturas, 

construíndo, 

argumentando e 

tomando 

decisión. 

sinxelos.  

INSTRUMENTOS: 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

MT-B4.5 

4º-MTB4.5.2 - 

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. 

Revisa as 

operacións 

realizadas na 

resolución de 

problemas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CMCT 

CAA 

Bloque 5: Estatística e probabilidade 

MT-B5.1 

4º-MTB5.1.1 - 

Identifica datos 

cualitativos e 

cuantitativos en 

Identifica datos 

cualitativos e 

cuantitativos 

en situacións 

x    

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

CMCT 

CAA 
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situacións 

familiares. 

familiares.  

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

MT-B5.2 

4º-MTB5.2.1 - 

Realiza análise 

crítica e 

argumentada 

sobre as 

informacións que 

se presentan 

mediante 

gráficas 

estatísticas. 

Interpreta  

gráficas 

estatísticas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Caderno de clase. 

Resolución de 

exercicios e problemas. 

CMCT, 

CAA 

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Estándares 

Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo 

de logro 

T 

1 

 

 

T 

2 

 

 

T 

3 

 

 

CRITERIOS  PARA 

A  CUALIFICACIÓN 
C.C. 

Instrumentos de 

avaliación  

Procedementos de 

avaliación 

 

4º-VSCB1.1.1 - 

Expresa a 

percepción da súa 

propia identidade 

relacionando a 

representación que 

fai de un mesmo e a 

imaxe que expresan 

das demais persoas. 

Expresa a 

percepción da súa 

propia identidade 

relacionando a 

representación que 

fai de un mesmo e 

a imaxe que 

expresan das 

demais persoas. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC CCL 



4º-VSCB1.1.2 - 

Manifesta 

verbalmente unha 

visión positiva das 

súas propias 

calidades e 

limitacións. 

Manifesta 

verbalmente unha 

visión positiva das 

súas propias 

calidades e 

limitacións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC CCL 

CAA 

4º-VSCB1.2.1 - 

Razoa o sentido do 

compromiso 

respecto a un 

mesmo e ás demais 

persoas. 

Razoa o sentido do 

compromiso 

respecto a un 

mesmo e ás demais 

persoas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Asemblea. 

CSC CCL 

CSIEE 

4º-VSCB1.2.2 - 

Actúa de forma 

respectable e digna. 

Actúa de forma 

respectable e 

digna. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

4º-VSCB1.3.1 - 

Reflexiona, sintetiza 

e estrutura os seus 

pensamentos. 

Reflexiona, sintetiza 

e estrutura os seus 

pensamentos, con 

axuda.. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CAA 

4º-VSCB1.3.2 - 

Utiliza estratexias de 

reestruturación 

cognitiva, de xeito 

guiado, sobre 

situacións da súa 

realidade. 

Utiliza, con axuda,  

estratexias de 

reestruturación 

cognitiva, de xeito 

guiado, sobre 

situacións da súa 

realidade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CAA 
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4º-VSCB1.3.3 - 

Aplica o autocontrol 

á toma de decisións, 

á negociación e a 

resolución de 

conflitos, de xeito 

guiado. 

Aplica o autocontrol 

á toma de 

decisións, á 

negociación e a 

resolución de 

conflitos, de xeito 

guiado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

4º-VSCB1.3.4 - 

Expresa os seus 

sentimentos, 

necesidades e 

dereitos, á vez que 

respecta os dos e 

das demais nas 

actividades 

cooperativas. 

Intenta expresar os 

seus sentimentos, 

necesidades e 

dereitos, á vez que 

respecta os dos e 

das demais nas 

actividades 

cooperativas 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Asamblea. 

CSC CSIEE 

CCL 

4º-VSCB1.4.1 - 

Traballa en equipo 

valorando o esforzo 

individual e colectivo 

para a consecución 

de obxectivos. 

Traballa en equipo 

valorando o esforzo 

individual e 

colectivo para a 

consecución de 

obxectivos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). Lista 

de control/cotexo. 

CSCCSIEE 

4º-VSCB1.4.2 - 

Asume as súas 

responsabilidades 

durante a 

colaboración. 

Trata de asumir as 

súas 

responsabilidades 

durante a 

colaboración. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CSC CSIEE 

4º-VSCB1.4.3 - 

Realiza unha 

autoavaliación 

Realiza unha 

autoavaliación 

responsable da 

X X X 
PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. 

CSC CSIEE 

CAA 



responsable da 

execución das 

tarefas. 

execución das 

tarefas. 

 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 

pechado. 

4º-VSCB1.5.1 - 

Utiliza o pensamento 

creativo na análise 

de problemas e na 

formulación de 

propostas de 

actuación. 

Trata de utilizar o 

pensamento 

creativo na análise 

de problemas e na 

formulación de 

propostas de 

actuación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC CSIEE 

4º-VSCB1.5.2 - 

Emprega estratexias 

para facer fronte á 

incerteza, ao medo 

ou ao fracaso. 

 Intenta empregar 

estratexias para 

facer fronte á 

incerteza, ao medo 

ou ao fracaso. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

CAA 

4º-VSCB1.6.1 - 

.Participa na 

resolución de 

problemas escolares 

con seguridade e 

motivación. 

.Participa na 

resolución de 

problemas 

escolares con 

seguridade e 

motivación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

4º-VSCB1.6.2 - 

Realiza propostas 

creativas e utiliza as 

súas competencias 

para abordar 

proxectos sobre 

valores sociais. 

Realiza propostas 

creativas e utiliza 

as súas 

competencias para 

abordar proxectos 

sobre valores 

sociais 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

CSC CSIEE 

CCEC 

4º-VSCB1.6.3 - 

Define e formula 

Define e formula 

claramente 
X X X PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 
CSC CSIEE 
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claramente 

problemas de 

convivencia. 

problemas de 

convivencia. 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

4º-VSCB1.7.1 - 

Sopesa as 

consecuencias das 

súas accións. 

Sopesa as 

consecuencias das 

súas accións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

4º-VSCB1.7.2 - 

Desenvolve 

actitudes de 

respecto e 

solidariedade cara 

aos demais en 

situacións formais e 

informais da 

interacción social. 

Desenvolve 

actitudes de 

respecto e 

solidariedade cara 

aos demais en 

situacións formais e 

informais da 

interacción social. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

4º-VSCB2.1.1 - 

Expresar con 

claridade e 

coherencia opinións, 

sentimentos e 

emocións 

Expresar con 

claridade e 

coherencia 

opinións, 

sentimentos e 

emocións 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL CSC 

CSIEE 

4º-VSCB2.1.2 - 

Emprega 

apropiadamente os 

elementos da 

comunicación verbal 

e non verbal, en 

consonancia cos 

Emprega 

apropiadamente os 

elementos da 

comunicación 

verbal e non verbal, 

en consonancia cos 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

CCL CSC 



sentimentos. sentimentos. Producións orais. 

4º-VSCB2.1.3 - 

Emprega a 

comunicación verbal 

en relación coa non 

verbal en 

exposicións orais. 

Emprega a 

comunicación 

verbal en relación 

coa non verbal en 

exposicións orais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CCL CSC 

CAA 

4º-VSCB2.1.4 - 

Expón 

respectuosamente 

os argumentos. 

Expón 

respectuosamente 

os argumentos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL CSC 

4º-VSCB2.2.1 - 

Escoita exposicións 

orais e entende a 

comunicación desde 

o punto de vista da 

persoa que fala. 

Escoita exposicións 

orais e entende a 

comunicación 

desde o punto de 

vista da persoa que 

fala. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CCL CSC 

4º-VSCB2.2.2 - 

Realiza actividades 

cooperativas 

detectando os 

sentimentos e 

pensamentos que 

hai detrás do que se 

está a dicir. 

Realiza actividades 

cooperativas 

detectando os 

sentimentos e 

pensamentos que 

hai detrás do que 

se está a dicir. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL CSC 

CSIEE 

4º-VSCB2.2.3 - 

Colabora en 

proxectos grupais 

escoitando 

activamente, 

demostrando 

interese polas outras 

Colabora en 

proxectos grupais 

escoitando 

activamente, 

demostrando 

interese polas 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

CAA CSIEE 

CSC CCL 
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persoas. outras persoas. INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

4º-VSCB2.3.1 - 

Comunícase 

empregando 

expresións para 

mellorar a 

comunicación e 

facilitar o 

achegamento co seu 

interlocutor nas 

conversas. 

Comunícase 

empregando 

expresións para 

mellorar a 

comunicación e 

facilitar o 

achegamento co 

seu interlocutor nas 

conversas 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Asemblea. 

CCL CSC 

4º-VSCB2.3.2 - 

Amosa interese 

polos seus 

interlocutores. 

Amosa interese 

polos seus 

interlocutores. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL CSC 

4º-VSCB2.4.1 - 

Expresa 

abertamente as 

propias ideas e 

opinións. 

Expresa 

abertamente as 

propias ideas e 

opinións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CCL CSC 

CSIEE 

4º-VSCB2.4.2 - 

Emprega a linguaxe 

positiva. 

Emprega a linguaxe 

positiva. 
X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL CSC 



4º-VSCB2.5.1 - 

Relaciona diferentes 

ideas e opinións 

para atopar os seus 

aspectos comúns. 

Relaciona 

diferentes ideas e 

opinións para 

atopar os seus 

aspectos comúns 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CCL CSC 

CAA 

4º-VSCB2.6.1 - 

Emprega diferentes 

habilidades sociais. 

Emprega diferentes 

habilidades sociais. 
X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

4º-VSCB2.6.2 - 

Participa 

activamente en 

actividades grupais 

e reflexiona sobre a 

súa contribución á 

cohesión dos grupos 

sociais aos que 

pertence. 

Participa 

activamente en 

actividades grupais 

e reflexiona sobre a 

súa contribución á 

cohesión dos 

grupos sociais aos 

que pertence. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

4º-VSCB2.7.1 - 

Respecta e acepta 

as diferenzas 

individuais. 

Respecta e acepta 

as diferenzas 

individuais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

4º-VSCB2.7.2 - 

Recoñece, identifica 

e expresa as 

calidades doutras 

persoas. 

Recoñece, 

identifica e expresa 

as calidades 

doutras persoas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

CSC 
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Asemblea. 

4º-VSCB2.8.1 - . 

Forma parte activa 

das dinámicas do 

grupo. 

 Forma parte activa 

das dinámicas do 

grupo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

4º-VSCB2.8.2 - 

Establece e mantén 

relacións emocionais 

amigables, 

baseadas no 

intercambio de 

afecto e a confianza 

mutua. 

Establece e mantén 

relacións 

emocionais 

amigables, 

baseadas no 

intercambio de 

afecto e a confianza 

mutua. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

4º-VSCB3.1.1 - 

Desenvolve 

proxectos e resolve 

problemas en 

colaboración. 

Desenvolve 

proxectos e resolve 

problemas en 

colaboración. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CSC CSIEE 

4º-VSCB3.1.2 - . 

Pon de manifesto 

unha actitude aberta 

cara aos demais 

compartindo puntos 

de vista e 

sentimentos durante 

a interacción social 

na aula. 

 Pon de manifesto 

unha actitude 

aberta cara aos 

demais 

compartindo puntos 

de vista e 

sentimentos 

durante a 

interacción social 

na aula 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Asemblea. 

CSC CSIEE 



4º-VSCB3.2.1 - 

Amosa boa 

disposición para 

ofrecer e recibir 

axuda para a 

aprendizaxe. 

Amosa boa 

disposición para 

ofrecer e recibir 

axuda para a 

aprendizaxe. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario 

  

CAA CSIEE 

CSC 

4º-VSCB3.2.2 - 

Emprega 

axeitadamente 

estratexias de axuda 

entre iguais. 

Emprega 

axeitadamente 

estratexias de 

axuda entre iguais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CAA CSIEE 

CSC 

4º-VSCB3.2.3 - 

Respecta as regras 

durante o traballo en 

equipo. 

Respecta as regras 

durante o traballo 

en equipo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

4º-VSCB3.2.4 - 

Emprega destrezas 

de interdependencia 

positiva. 

Emprega destrezas 

de 

interdependencia 

positiva. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

CAA 

4º-VSCB3.3.1 - 

Percibe e verbaliza a 

necesidade de que 

existan normas de 

convivencia nos 

Percibe e verbaliza 

a necesidade de 

que existan normas 

de convivencia nos 

diferentes espazos 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

CCL CSC 
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diferentes espazos 

de interacción social 

de interacción 

social 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

4º-VSCB3.3.2 - 

Participa na 

elaboración das 

normas da aula. 

Participa na 

elaboración das 

normas da aula. 

X   

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

CCL CSC 

CSIEE 

4º-VSCB3.3.3 - 

Respecta as normas 

do centro escolar. 

Respecta as 

normas do centro 

escolar. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CSC 

4º-VSCB3.4.1 - 

Resolve os conflitos 

de modo construtivo, 

con axuda dunha 

persoa adulta. 

Resolve os conflitos 

de modo 

construtivo, con 

axuda dunha 

persoa adulta. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CSIEE 

4º-VSCB3.4.2 - 

Manexa a linguaxe 

positiva na 

comunicación de 

pensamentos e 

intencións nas 

relacións 

interpersoais. 

Manexa a linguaxe 

positiva na 

comunicación de 

pensamentos e 

intencións nas 

relacións 

interpersoais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC CCL 

4º-VSCB3.4.3 - Analiza as 
X X X 

PROCEDEMENTOS: 
CSC CSIEE 



Analiza as 

emocións, 

sentimentos e 

posibles 

pensamentos das 

partes en conflito. 

emocións, 

sentimentos e 

posibles 

pensamentos das 

partes en conflito. 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

4º-VSCB3.5.1 - 

Argumenta a 

necesidade de 

protexer os dereitos 

básicos da infancia 

Argumenta, con 

axuda, a 

necesidade de 

protexer os dereitos 

básicos da infancia 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC CCL 

4º-VSCB3.5.2 - 

Xustifica a 

importancia de que 

todos os nenos e 

nenas reciban 

axuda. 

Xustifica a 

importancia de que 

todos os nenos e 

nenas reciban 

axuda. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC 

4º-VSCB3.5.3 - . 

Razoa as 

consecuencias da 

explotación infantil e 

a trata de nenos e 

nenas 

 Razoa as 

consecuencias da 

explotación infantil 

e a trata de nenos e 

nenas 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC CSIEE 

4º-VSCB3.6.1 - 

Expón verbalmente 

a correlación entre 

dereitos e deberes. 

Expón verbalmente 

a correlación entre 

dereitos e deberes. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC CCL 

4º-VSCB3.6.2 - 

Razoa a valoración 

Razoa a valoración 

de situacións reais 
  X PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 
CSC CCL CD 
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de situacións reais 

expostas en internet, 

en relación aos 

dereitos da infancia. 

expostas en 

internet, en relación 

aos dereitos da 

infancia. 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

4º-VSCB3.6.3 - 

Expón mediante 

traballos de libre 

creación as 

conclusións da súa 

análise crítica das 

diferenzas na 

asignación de 

tarefas e 

responsabilidades 

na familia e na 

comunidade escolar 

en función do sexo 

Expón mediante 

traballos de libre 

creación as 

conclusións da súa 

análise crítica das 

diferenzas na 

asignación de 

tarefas e 

responsabilidades 

na familia e na 

comunidade escolar 

en función do sexo 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

 

  

CSC  

CCEC 

 CC 

L CD  

CMCT  

 

4º-VSCB3.7.1 - 

Expón de forma 

argumentada a 

importancia de 

valorar a igualdade 

de dereitos de 

homes e mulleres, a 

corresponsabilidade 

nas tarefas 

domésticas e o 

coidado da familia 

Expón de forma 

argumentada a 

importancia de 

valorar a igualdade 

de dereitos de 

homes e mulleres, 

a 

corresponsabilidade 

nas tarefas 

domésticas e o 

coidado da familia 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

CSC 

 CCL 

4º-VSCB3.7.2 - 

Realiza traballos de 

libre creación 

investigando casos 

de falta de 

corresponsabilidade 

no coidado da 

familia presentados 

nos medios de 

comunicación. 

Realiza traballos de 

libre creación 

investigando, con 

axuda,  casos de 

falta de 

corresponsabilidade 

no coidado da 

familia presentados 

nos medios de 

comunicación. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Investigacións. 

CSC  

CD 

 CCL 

 CCEC    

CSIEE 



4º-VSCB3.8.1 - 

Amosa interese pola 

natureza que o 

rodea e séntese 

parte integrante 

dela. 

Amosa interese 

pola natureza que o 

rodea e séntese 

parte integrante 

dela. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

CSC 

4º-VSCB3.8.2 - 

Razoa os motivos da 

conservación dos 

bens naturais. 

Razoa os motivos 

da conservación 

dos bens naturais. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC  

CCL 

4º-VSCB3.8.3 - 

Propón iniciativas 

para participar no 

uso adecuado de 

bens naturais 

razoando os 

motivos. 

Propón iniciativas 

para participar no 

uso adecuado de 

bens naturais 

razoando os 

motivos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Posta en común. 

CSC  

CSIEE 

4º-VSCB3.9.1 - 

Colabora en 

campañas escolares 

sobre a importancia 

do respecto das 

normas de 

educación viaria. 

Colabora en 

campañas 

escolares sobre a 

importancia do 

respecto das 

normas de 

educación viaria. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Observación 

sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de 

control/cotexo. 

CSC  

CSIEE 

4º-VSCB3.9.2 - 

Investiga sobre as 

principais causas 

dos accidentes de 

tráfico coa axuda 

das novas 

tecnoloxías. 

Investiga sobre as 

principais causas 

dos accidentes de 

tráfico coa axuda 

das novas 

tecnoloxías. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Investigacións. 

CSC 

 CD  

CAA 
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APRENDER  A  INVESTIGAR 

 

 
      A               CA              EA   C_ 

CLAVE 
MÍNIMO  

EXIXIBLE 
AVALIACIÓN 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.1. Utilizar 
a biblioteca 
como espazo 
de acceso á 
información 
presencial ou 
virtual. 

AAIB1.1.1. Utiliza a 
biblioteca do seu 
centro para cubrir 
necesidades 
de lectura e de 
información. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIE 
CCEC 

Utilizar a bi-
blioteca para 
buscar lectu-
ras ou  a in-
formación que 
precise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
dos alumnos  
 
  Caderno de 
fichas 
 
   Intercam-
bios orais 
 
   Cuestiona-
rio 
    
   Cumpri-
mentar fichas 

 
 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.1. Utilizar 
a biblioteca 
como espazo 
de acceso á 
información 
presencial ou 
virtual. 

AAIB1.1.2.  Utiliza 
a biblioteca do 
centro na procura 
de recursos 
informativos para 
os seus traballos 
individuais e gru-
pais. 

CCL 
CD 
CAA 

Achar na bi-
blioteca recur-
sos informati-
vos para cum-
primentar os 
seus traballos. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.2. Identifi-
car a bibliote-
ca do centro e 
outras biblio-
tecas do con-
torno máis 
próximo, co-
mo espazos 
culturais dis-
poñibles á 
hora de cubrir 
as necesida-
des de 
lectura e de 
información. 

AAIB1.2. Utiliza a 
Biblioteca munici-
pal e coñece as 
súas normas 
de funcionamento, 
así como outros 
tipos de biblioteca 
aos que pode ter 
acceso no seu 
contorno máis 
próximo. 

CSC Coñecer e 
visitar a biblio-
teca pública 
municipal. 

4º-VSCB3.9.3 - 

Expón as 

consecuencias de 

diferentes 

accidentes de 

tráfico. 

Expón as 

consecuencias de 

diferentes 

accidentes de 

tráfico. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 

Análise das 

producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: 

Producións orais. 

CSC  

CCL  

CMCT 

 CD 



 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.3. Reco-
ñecer e dife-
renciar os 
recursos in-
formativos 
dispoñibles 
segundo tipo-
loxía, sopor-
tes e formatos 

AAIB1.3.1. Identifi-
ca as distintas 
formas en que 
pode aparecer a 
información. 

CD 
CAA 
CSIEE 

Identificar  as  
diferentes 
formas en que 
pode aparecer 
a información. 

 
 
 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.3. Reco-
ñecer e dife-
renciar os 
recursos in-
formativos 
dispoñibles 
segundo tipo-
loxía, sopor-
tes e formatos 

AAIB1.3. 2. Acode 
ás fontes orais de 
referencia  no seu 
contorno máis 
próximo para de-
terminadas nece-
sidades informati-
vas. 

CCL 
CAA 

Achar solu-
cións de fon-
tes orais, as 
necesidades 
informativas 
que se pre-
senten. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.3. Reco-
ñecer e dife-
renciar os 
recursos in-
formativos 
dispoñibles 
segundo tipo-
loxía, sopor-
tes e formatos 

 AAIB1.3.3. Propón 
a fonte mais axei-
tada para dar res-
posta a unha ne-
cesidade informati-
va concreta. 

CSIEE 
CAA 

Propor dife-
rentes fontes 
onde buscar 
información. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.4.1. Utili-
zar estrate-
xias para a 
procura de 
recursos im-
presos 

AAIB1.4.1.1. Re-
coñece e relaciona 
as cores da CDU 
coas materias 
e memoriza aque-
les de uso mais 
frecuente. 
 

CCL 
CAA 

Recoñecer as 
cores da CDU 
e relacionar 
coas materias 
de uso máis 
frecuente. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.4.1. Utili-
zar estrate-
xias para a 
procura de 
recursos im-
presos 

AAIB1.4.1.2. Utiliza 
de forma automáti-
ca o Catálogo para 
conceptos básicos: 
autor, título, mate-
ria, colección. 
 

CCL 
CAA 
 

Utilizar o Catá-
logo para 
achar concep-
tos básicos: 
autor, título, 
materia, co-
lección . 

 
APRENDER A  
INVESTIGAR 

B1.4.1. Utili-
zar estrate-
xias para a 
procura de 
recursos im-
presos 

AAIB1.4.1.3. Iden-
tifica o tema dun 
libro a partir do 
sumario (documen-
to 
impreso) 

CCL 
CAA 

Identificar o 
tema dun libro 
a partir dun 
resumo impre-
so. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.4.1. Utili-
zar estrate-
xias para a 
procura de 
recursos im-

AAIB1.4.1,4. Ma-
nexa índices analí-
ticos e glosarios. 

CCL 
CACA 

Manexar os 
índices das 
obras. 
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presos 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.4.1. Utili-
zar estrate-
xias para a 
procura de 
recursos im-
presos 

AAIB1.4.1.5. Loca-
liza información 
nos atlas , utilizan-
do o índice. 

CCL 
CAA 

Achar infor-
mación no 
índice dun 
atlas. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.4. 
1.Utilizar es-
tratexias para 
a procura de 
recursos im-
presos 

AAIB1.4.1.6. Ma-
nexa axeitadamen-
te obras de refe-
rencia: enciclope-
dias. 

CCL 
CAA 

Usar con axu-
da enciclope-
dias. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.4.2. Adap-
tar as estrate-
xias de procu-
ra ás caracte-
rísticas dos 
recursos dixi-
tais. 

AAIB1.4.2 Distin-
gue as ideas prin-
cipais das secun-
darias nos 
documentos con-
sultados. 

CCL 
CAA 

Distinguir  as 
ideas princi-
pais nun do-
cumento. 
 
 
 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.5. Reco-
ñecer os de-
reitos de auto-
ría. 

AAIB1.5.1. Identifi-
ca e respecta a 
autoría de textos 
ou imaxes. 
 

CSC 
CAA 

Identificar o 
autor de textos 
e imaxes. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B1.5. Reco-
ñecer os de-
reitos de auto-
ría. 

AAIB1.5,2Recoñec
e e cita as mención 
de autor/a, ilustra-
dor/a, editor/al… e 
as distintas fontes 
de información 
utilizadas 

CSC 
CAA 

Citar o autor/a, 
ilustrador/a, 
editor/a… e as 
distintas fon-
tes de infor-
mación utiliza-
das. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B2.1. Coñecer 
a organiza-
ción da biblio-
teca e a CDU 
como sistema 
estandariza-
do. 

AAIB2.1.1. Locali-
za nun plano da 
BE as diferentes 
zonas de 
traballo, e de colo-
cación do material. 
  

CCL 
CAA 

Localizar nun 
plano da BE 
as diferentes 
zonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B2.1. Coñecer 
a organiza-
ción da biblio-
teca e a CDU 
como sistema 
estandariza-
do. 

AAI B2.1.2. Reco-
ñecer a informa-
ción que aporta   a 
etiqueta. 

CCL 
CAA 

Recoñecer a 
información 
que aportan 
as etiquetas. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B2.1. Coñecer 
a organiza-
ción da biblio-
teca e a CDU 

AAIB2.1.3.Identific
a os códigos da 
CDU polos que 
están organizados 

CCL 
CAA 

Identificar os 
códigos da 
CDU  que 
teñen os fon-



como sistema 
estandariza-
do. 

os fondos e os 
relaciona cos te-
mas e propostas 
de traballo requiri-
das. 

dos na biblio-
teca, sempre 
de xeito guia-
do. 

Observación 
dos alumnos  
 
  Caderno de 
fichas 
 
   Intercam-
bios orais 
 
   
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B2.1. Coñecer 
a organiza-
ción da biblio-
teca e a CDU 
como sistema 
estandariza-
do. 

AAIB2.1.4.  Recu-
pera e localiza nos 
andeis da bibliote-
ca facilmente 
os documentos 
que precisa. 

CAA 
CSIEE 

Atopar nos 
andeis os 
documentos 
precisos. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B2.2. Com-
prender e 
saber utilizar 
o catálogo 
informatizado 
da súa biblio-
teca, nos 
campos de 
materia, au-
tor/a, editorial 
e colección. 

AAIB2.2 Realiza 
procuras no catá-
logo por autor/a, 
título ou 
materia. 

CAA 
CD 
CSIEE 

Realizar bus-
cas no catálo-
go dixital da 
biblioteca, por 
autor/a, título 
ou materia. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B2.3. Acceder 
á rede e co-
ñecer os re-
cursos dispo-
ñibles a través 
de internet. 

AAIB2.3.  Consulta 
documentos en 
internet , previa-
mente selecciona-
dos polo profeso-
rado, que apoien a 
súa aprendizaxe,. 

CD  
Consultar os 
documentos 
propostos en 
internet. 
 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B2.4. Planifi-
car as procu-
ras informati-
vas e empre-
gar con efica-
cia palabras 
clave para a 
obtención de 
información e 
uso de moto-
res de procura 
diversificados. 

AAIB2.4.  Emprega 
prensa e revistas 
dixitais como fonte 
informativa. 

CAA 
CD 

Utilizar a 
prensa dixital 
como fonte 
informativa. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B2.5. Coñecer 
os espazos 
web creados 
na aula, na 
biblioteca e no 
centro, e par-
ticipar neles. 

AAIB2.5 Aporta 
textos e informa-
ción nas webs 
creadas no seu 
centro respectando 
as finalidades para 
as que foron crea-
das: educativa, 
participativa, etc,… 
e baixo a supervi-
sión do profesora-

CD 
CSC 
CSIEE 

Aportar infor-
mación para 
algunha web 
do centro. 
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do etc. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B2.6. Valorar 
as creacións 
colectivas en 
internet: Wiki-
pedia, Galipe-
dia, etc. 

AAIB2.6.  Emprega 
as creacións colec-
tivas en internet: 
Wikipedia, 
Galipedia, , etc. 

CD 
CSC 

Empregar de 
xeito guiado a 
Wikipedia ou a 
Galipedia. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B2.7. Avaliar 
de forma críti-
ca a informa-
ción recollida 
e contrastar 
información 
en distintas 
fontes. 

AAIB2.7.  Contras-
ta a información 
recollida na rede 
con outras fontes 
orais ou impresas. 

CCL 
CD 
CAA 

Contrastar con 
axuda a infor-
mación atopa-
da. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B3.1. Reco-
ñecer os pa-
sos para se-
guir nun pro-
ceso de inves-
tigación 

AAIB3.1. Identifica 
os obxectivos do 
traballo de investi-
gación e as súas 
fases. 

CAA 
CSIEE 

Identificar para 
que precisa 
buscar algo. 

 
 
 
 
 
     Observa-
ción dos 
alumnos  
 
  Caderno de 
fichas 
 
   Intercam-
bios orais 
 
   
Cuestionario 
 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B3.2. Organi-
zar o traballo 
a nivel indivi-
dual ou gru-
pal, e respon-
sabilizarse 
das tarefas 
adxudicadas. 

AAIB3.2.1.  Escoita 
aos integrantes do 
grupo, garda a 
quenda de palabra, 
argumenta as súas 
opinións e respec-
ta as opinións das 
outras persoas. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Escoitar aos 
compañeiros, 
gardar a 
quenda de 
palabra, ar-
gumentar as 
súas opinións 
e respectar as 
doutras per-
soas. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B3.2. Organi-
zar o traballo 
a nivel indivi-
dual ou gru-
pal, e respon-
sabilizarse 
das tarefas 
adxudicadas. 

AAIB.3.2.2.  Con-
tribúe á distribu-
ción de tarefas e 
responsabilízase 
das que lle corres-
ponden. 

CAA 
CSC 

Repartir as 
tarefas en 
traballos gru-
pais e respon-
sabilizarse das 
que lle corres-
pondan. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B3.3. Identifi-
car o tema 
para investi-
gar e os as-
pectos clave. 

AAIB3.3. Formula 
preguntas sobre o 
tema sobre o que 
se vai investigar. 

CCL 
CAA 

Formular pre-
guntas sobre 
un tema a 
investigar. 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B4.1. Identifi-
car o tipo de 
información 
que se preci-
sa, localizar 

AAIB4.1.1.  Identi-
fica o tipo de in-
formación que 
precisa en función 
duns obxectivos. 

CCL 
CAA 
CD 

Identificar a 
información 
que precisa. 
 
 

 
 
 
 
 



as fontes in-
formativas 
dispoñibles, 
realizar 
consultas 
informativas 
seguindo un 
plan deseña-
do previamen-
te e empregar 
o recurso 
informativo 
máis 
apropiado ao 
tipo de infor-
mación que 
se precisa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observación 
dos alumnos  
 
  Caderno de 
fichas 
 
   Intercam-
bios orais 
 
   
Cuestionario 
 
 
 

 
APRENDER A 
INVESTIGAR 

B4.1. Identifi-
car o tipo de 
información 
que se preci-
sa, localizar 
as fontes in-
formativas 
dispoñibles, 
realizar con-
sultas infor-
mativas se-
guindo un 
plan deseña-
do previamen-
te e empregar 
o recurso 
informativo 
máis apropia-
do ao tipo de 
información 
que se preci-
sa.   

AAI B4.1.2. Locali-
za os recursos 
dispoñibles e acor-
des á súa necesi-
dade informativa. 

CCL 
CAA 
CD 

Localizar entre 
os recursos 
dispoñibles os 
máis axeita-
dos as súas 
necesidades. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B4.2. Ler de 
forma com-
prensiva tex-
tos informati-
vos de dife-
rente tipoloxía 
previamente 
seleccionados 
polo 
profesorado. 

AAIB4.2. Com-
prende de forma 
global e sabe ex-
traer as ideas prin-
cipais. 

CCL 
CAA 
CD 
 

Extraer dun 
texto a infor-
mación que se 
lle solicita. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B4.3. Valorar 
a información 
atopada en 
función de 

AAIB4.3. Seleccio-
na a información 
tras valorala se-
guindo uns deter-

CCL 
CAA 
CD 

Seleccionar a 
información 
máis axeitada 
, entre varias 
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determinados 
criterios: per-
tinencia, vera-
cidade, fiabili-
dade, caduci-
dade, inme-
diatez, etc. 

minados criterios 
(autoría e autori-
dade, actualidade 
da información. 

dadas. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B4.4. Extraer 
a información 
precisa, en 
función dos 
obxectivos do 
traballo, de 
forma sinteti-
zada. 

AAIB4.4. Sintetiza 
de forma guiada a 
información atopa-
da en función dos 
obxectivos do tra-
ballo, . 

CCL 
CAA 
CD 

Sintetizar a 
información 
que precise 
con axuda. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B4.5. Recoller 
as fontes con-
sultadas para 
os efectos de 
citalas correc-
tamente no 
produto final. 

AAIB.4.5. Compila 
as fontes 
consultadas e 
cítaas 
correctamente. 

CCL 
CAA 
CD 
CSC 
CCEC 

Anotar e citar 
as fontes utili-
zadas. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.1. Organi-
zar a informa-
ción recupe-
rada de distin-
tas  fontes, 
xerarquizán-
doa e plas-
mándoa en 
esquemas, 
mapas con-
ceptuais, 
guións, etc. 

AAIB5.1. Realiza 
de xeito guiado 
esquemas, mapas 
conceptuais, 
guións, etc., para 
organizar a infor-
mación recupera-
da. 

CCL 
CAA 
CD 
 

Realizar de 
xeito guiado 
esquemas, 
mapas con-
ceptuais, 
guións, 
…,para orga-
nizar a infor-
mación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
dos alumnos 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.2. Estrutu-
rar mediante 
un guión  
textos pro-
pios, expositi-
vos, descriti-
vos e explica-
tivos, a partir 
da informa-
ción reunida. 

AAIB5.2. Elabora 
guións para estru-
turar os textos 
creados a partir da 
información reuni-
da, seguindo mo-
delos.. 

CCL 
CAA 
CD 

Elaborar 
guións se-
guindo mode-
los. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.3. Coñecer 
e aplicar as 
pautas for-
mais para a 
elaboración 
de traballos 

AAIB5.3. 1. Pre-
senta os seus tra-
ballos segundo 
unhas pautas con-
sensuadas: paxi-
nación, índice, 

CCL 
CAA 
CD 

Presentar os 
traballos se-
gundo unhas 
pautas: paxi-
nación, índice, 
bibliografía, 



escritos (paxi-
nación, índice, 
bibliografía, 
etc.), utilizan-
do procesado-
res de texto 
de forma au-
tónoma. 

bibliografía, etc. 
 

etc.  
Caderno de 
fichas 
 
Intercambios 
orais 
 
Cuestionario 
 
O proxecto 
finalizado 
 
Exposición 
dun tema ou 
proxecto 
 
Autoavalia-
ción 
 
Coevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.3. Coñecer 
e aplicar as 
pautas for-
mais para a 
elaboración 
de traballos 
escritos (paxi-
nación, índice, 
bibliografía, 
etc.), utilizan-
do procesado-
res de texto 
de forma au-
tónoma. 

AAIB5.3.2. Elabora 
textos propios me-
diante un procesa-
dor de textos. 

CCL 
CD 

Iniciarse na 
creación de 
textos cun 
procesador de 
textos. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.4. Coñecer 
e aplicar as 
pautas for-
mais para a 
elaboración 
de materiais 
de apoio ás 
presentacións 
orais. 

AAI B5.4.1.  Elabo-
ra material de apo-
io para as súas 
presentacións 
orais. 

CCL 
CD 

Elaborar mate-
riais para apo-
iar os textos, 
con axuda. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.4. Coñecer 
e aplicar as 
pautas for-
mais para a 
elaboración 
de materiais 
de apoio ás 
presentacións 
orais. 

AAIB5.4.2. Realiza 
sinxelas presenta-
cións para amosar 
o resultado dos 
seus traballos de 
investigación. 

CCL 
CCA 
CD 

Iniciarse nas 
presentación 
dos seus tra-
ballos. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.5. Coñecer 
e empregar 
correctamente 
unhas pautas 
polas que se 
rexe a forma 
de citar dife-
rentes fontes. 

AAIB5.5. Cita con 
corrección os libros 
consultados. 

CAA 
CSC 
CCEC 

Citar correc-
tamente os 
libros consul-
tados. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.6. Incorpo-
rar imaxes 
aos traballos 
escritos ou ás 
presentacións 

AAIB5.6. Incorpora 
imaxes aos seus 
traballos de inves-
tigación.  

CD 
CCEC 

Incorporar 
imaxes aos 
traballos escri-
tos. 
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cun tratamen-
to adecuado.   

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.7. Identifi-
car e valorar 
as pautas 
para a produ-
ción de textos 
dixitais efica-
ces (lonxitude 
dos textos 
escritos, pre-
sentacións 
eficaces, etc.) 

AAIB5.7. Respecta 
unhas pautas mí-
nimas na produ-
ción de textos dixi-
tais. 

CCL 
CCEC 

Respectar as 
normas dadas 
para realizar 
textos dixitais. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B.5.8. Expor 
de forma or-
denada e a 
partir dun 
guión previo o 
traballo reali-
zado, argu-
mentando as 
opinións pro-
pias de xeito 
razoable e 
con respecto 
polas pautas 
da comunica-
ción grupal 
(escoita aten-
ta, respecto 
pola opinión 
das outras 
persoas, 
quendas de 
palabra, etc.). 

AAIB5.8.1.  
Participa na 
presentación oral 
dos traballos 
elaborados. 

CCL 
CSIEE 

Participar  na 
presentación 
de traballos de 
investigación. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

 B.5.8. Expor 
de forma or-
denada e a 
partir dun 
guión previo o 
traballo reali-
zado, argu-
mentando as 
opinións pro-
pias de xeito 
razoable e 
con respecto 
polas pautas 
da comunica-
ción grupal 

AAIB5.8.2.  Defen-
de con argumentos 
as opinións propias 
e respecta o traba-
llo alleo. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

Defender as 
súas opinión 
respectando 
as dos de-
mais. 



(escoita aten-
ta, respecto 
pola opinión 
das outras 
persoas, 
quendas de 
palabra, etc.). 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B.5.8. Expor 
de forma or-
denada e a 
partir dun 
guión previo o 
traballo reali-
zado, argu-
mentando as 
opinións pro-
pias de xeito 
razoable e 
con respecto 
polas pautas 
da comunica-
ción grupal 
(escoita aten-
ta, respecto 
pola opinión 
das outras 
persoas, 
quendas de 
palabra, etc.). 

AAIB5.8.3. Escoita 
con atención as 
presentacións dos 
compañeiros 
e das compañei-
ras, e valora con 
argumentos o 
seu traballo. 

CCL 
CSC 

Escoitar aos 
compañeiros e 
valorar o que 
fixeron. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5. 9. Avaliar 
o proceso de 
elaboración 
do traballo 
feito, e tomar 
consciencia 
das aprendi-
zaxes realiza-
das, e aplicar 
os coñece-
mentos adqui-
ridos á súa 
vida persoal, 
académica ou 
social. 

AAIB5.9.1.  Avalía, 
a través dos ins-
trumentos que se 
lle ofrecen, a 
súa participación 
no proceso dun 
traballo de investi-
gación, 
individual ou gru-
pal. 

CAA 
CSIEE 

Avaliar a súa 
participación 
en diferentes 
traballos. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.9. Avaliar o 
proceso de 
elaboración 
do traballo 
feito, e tomar 
consciencia 
das aprendi-
zaxes realiza-
das, e aplicar 

AAIB5.9.2. Identifi-
ca e valora as 
aprendizaxes reali-
zadas. 

CAA 
CSIEE 

Identificar as 
aprendizaxes 
feitas. 
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os coñece-
mentos adqui-
ridos á súa 
vida persoal, 
académica ou 
social. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.9. Avaliar o 
proceso de 
elaboración 
do traballo 
feito, e tomar 
consciencia 
das aprendi-
zaxes realiza-
das, e aplicar 
os coñece-
mentos adqui-
ridos á súa 
vida persoal, 
académica ou 
social. 

AAIB5.9.3. Valora 
con criterio e res-
pecto o traballo 
das outras perso-
as. 

CAA 
CSC 

Respectar e 
valorar o tra-
ballo dos de-
mais. 

APRENDER A 
INVESTIGAR 

B5.9. Avaliar o 
proceso de 
elaboración 
do traballo 
feito, e tomar 
consciencia 
das aprendi-
zaxes realiza-
das, e aplicar 
os coñece-
mentos adqui-
ridos á súa 
vida persoal, 
académica ou 
social. 

AAIB5.9.4. Incor-
pora as aprendiza-
xes realizadas a 
novos procede-
mentos 
de traballo e de 
relación no medio 
escolar e 
social. 

CAA 
CSIEE 

Empregar o 
aprendido en 
novos proce-
dementos de 
traballo. 



e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS  

 
         - PRINCIPIOS METODOLÓXICOS: 
       O ensino debe buscar interaccións cada vez mais ricas e significativas entre 
os elementos proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuais, etc.), 
mediadores (mestres, compañeiros, pais), métodos(didácticas: xerais e especiais) 
e situacións ou feitos (da vida cotiá, descubrimentos, centros de interese, etc.) 
       Dende esta perspectiva, o proceso de ensinanza aprendizaxe debe cumprir  
seguinte requisitos: 
- Partir do nivel de desenvolvemento do alumno e das súas aprendizaxes 
previas. 
- Asegurar a construción de aprendizaxes significativa  a través dos 
coñecementos previos. 
- Posibilitar que os alumnado realicen aprendizaxes significativa por eles 
mesmos. 
- Favorecer situación nas que deban actualizar os seus coñecementos. 
- Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para eles, co fin 
que resulten motivadores. 
 
     En coherencia co exposto, os principios que orientaran a nosa práctica 
educativa son os seguintes: 

 Metodoloxía activa 

 Motivación 

 Autonomía na aprendizaxe 

 Programación aberta e cíclica 

 Atención á diversidade 

 Sensibilidade pola educación en valores 

 Avaliación de todos os aspectos do proceso 
 

 
     - AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS. 

 
           CRITERIOS DE AGRUPAMENTO: 

 Procedencia dun mesmo centro. 

 Equilibrio nos grupos entre alumnos e alumnas. 

 Idade cronolóxica. 

 Nivel de instrución. 

 Ritmo de aprendizaxe. 

 Intereses. 

 Motivación. 

 Natureza da área ou da actividade. 
 

          TIPOS DE AGRUPAMENTO: 

 Aula. 

 Gran grupo. 

 Pequeno grupo. 
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 Equipos de traballo cooperativos. 

 Grupos de actividade. 
 

 -  ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS E DO TEMPO. 
A distribución de espazos formúlase a partir dos seguintes obxectivos: 

 Incrementar as posibilidades de interacción grupal. 

 Potenciar na actividade escolar un grao de autonomía suficiente. 

 Permitir o aproveitamento de espazos alléeos á propia aula. 
 

- Propios do grupo (aula), nos que cada titor organizaraos como crea    mais 
conveniente, pero sempre partindo dunhas premisas como son agrupamento dos 
alumnos, mobiliario, iluminación, temperatura, materiais existentes,  etc. 
- Compartidos por outros alumnos, espazos como biblioteca, laboratorio, sala de 
informática, sala de usos múltiples, etc; que xa teñen un uso específico no centro. 

A organización do tempo contémplase desde dúas perspectivas claramente 
diferenciadas: a confección dun horario xeral, co correspondente 
desenvolvemento das áreas e a actividade docente. 

 
ÁREAS: 

 Ciencias da Natureza 

 Ciencias Sociais 

 Educación artística 

 Educación física 

 Lingua galega e Literatura 

 Lingua castelá e Literatura 

 Lingua estranxeira 

 Matemáticas 

 Relixión e Moral Católica / Valores Cívicos e Sociais 
 
    ACTIVIDADE DOCENTE: 

 Coordinación de equipos 

 Coordinación de niveis 

 Coordinación de grupos 

 Atención a pais 

 Acción titorial 

 Atención a diversidade 
 

f)   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
      Os criterios de selección dos materiais curriculares que sexan adoptados 
polos equipos docentes seguen un conxunto de criterios homoxéneos que lles 
proporcionan resposta efectiva ás propostas xerais de intervención educativa e ao 
modelo didáctico anteriormente proposto. Dese xeito, establécense oito criterios 
ou directrices xerais que perfilan a análise: 

 Adecuación ao contexto educativo do centro. 

 Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no Proxecto 



Educativo de Centro. 

 Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos. 

 A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia 
co nivel e a fidelidade á lóxica interna de cada área. 

 A adecuación aos criterios de avaliación do centro. 

 A variedade das actividades, a diferente tipoloxía e a súa potencialidade 
para a atención ás diferenzas individuais. 

 A claridade e a amenidade gráfica e expositiva. 

 A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa. 
 
- Libros de texto: Lingua Galega (Ed. Anaya); Inglés (E.Mcmillan); Relixión 

(Ed. Edebé); Ciencias Socias, Ciencias Naturais e Matemáticas (Ed. 
Vicens-Vives).   

- Caderno de Música (Ed.Galinova) e frauta. 
- Encerado dixital. 
- Ordenador na aula e con acceso limitado ao uso de ordenadores na aula 

de informática. 
- Dicionarios de castelá e galego. 
- Libros de lectura (variados) 
- Láminas temáticas 
- Globo terráqueo e diferentes mapas 
- Corpos xeométricos e diferentes instrumentos de medida. 

- Material audiovisual. 
- Calculadora. 
- Bloc de debuxo. 

 
 

g) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN 
DO ALUMNADO 

 
           - AVALIACIÓN DO PROCESO DE APRENDIZAXE DOS ALUMNOS 

A avaliación concíbese e practícase da seguinte maneira: 

 Continua e global, xa que atende á aprendizaxe como proceso, 
contrastando os diversos momentos ou fases, e ademais, tendo en conta o 
progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. Contémplanse tres 
modalidades: 
- Avaliación inicial. Levarémola a cabo o longo do mes de setembro  e os 
instrumentos que usaremos son: expediente académico do alumno, fichas, 
resumes, probas obxectivas  encamiñadas a proporcionarnos información e datos 
acerca do punto de partida de cada alumno; e nos proporcione  unha primeira 
fonte de información sobre os coñecementos previos e características persoais. 
Que nos permitan unha mellor  atención a diversidade de alumnos  e unha 
metodoloxía adecuada o grupo . 
- Avaliación formativa. Concédelle importancia á evolución ao longo do 
proceso, conferindo unha visión das dificultades e dos progresos de cada caso. 
- Avaliación sumativa. Establece os resultados ao remate do proceso total de 
aprendizaxe en cada período formativo e a consecución das competencias 
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básicas. 
 

 Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa 
situación inicial e particularidades. 
 

 Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e 
situacións e a flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se 
seleccionan. 
 

 Cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden 
en cada situación particular e se avalían de forma equilibrada os diversos niveis 
de desenvolvemento do alumno, non só os de carácter cognitivo. 
 

 Orientadora, dado que lle proporciona ao alumno ou á alumna a 
información precisa para mellorar a súa aprendizaxe e adquirir estratexias 
apropiadas. 
 
Os procedementos e instrumentos existentes para avaliar o proceso de 

aprendizaxe: 

 Observación sistemática: 
 Escala de observación. 
 Rexistro anecdótico persoal. 
 Listas de cotexo. 

 Análise das producións dos alumnos: 
 Resumos. 
 Traballos de aplicación e síntese. 
 Caderno de clase. 
 Textos escritos. 
 Producións orais. 

 Intercambios orais cos alumnos: 
 Diálogo. 
 Entrevista. 
 Postas en común. 
 Asembleas. 

 Probas específicas: 
 Obxectivas. 
 Exposición dun tema. 
 Resolución de exercicios. 

 
- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Nas áreas de: Lingua castelá, Lingua galega, Matemáticas, Ciencias da natureza , 
Ciencias sociais e Valores cívicos e sociais, teranse en conta os seguintes 
criterios: 

 Probas específicas  orais e escritas (obxectivas, exposición dun tema, 
resolución de exercicios presentados en diferentes contextos e formatos…), un 



50%. 

 Preguntas e atención na aula (valorarase o traballo, estudo que o 
alumno/a fai na aula e na casa constatando os coñecementos que vai 
adquirindo),autonomía e capacidade resolutiva de exercicios e problemas  en 
diferentes contextos, cadernos e actividades feitas noutros soportes (valorarase a 
presentación, limpeza e orde), un 40%. 

 Esforzo, interese, actitude (terase en conta a constancia no traballo diario, 
o esforzo persoal, a participación e o interese por aprender a aprender), un 10%. 
 
  

h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 

 
- Indicadores de logro do proceso de ensino: 

 
1. Nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 
2. Conseguiuse crear clima que favoreceu a aprendizaxe. 
3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do 

alumnado. 
4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. 
5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. 
6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. 
7. Adoptáronse as medidas curriculares e organizativas adecuadas para 

atender ao alumnado con NEE. 
8. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 
9. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. 
10. Valorouse de xeito real á observación do traballo na aula. 
11. Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do 

grupo. 
 
-  Indicadores de logro da práctica docente: 
 

  1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. 
  2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. 
  3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado     
con NEE. 
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar. 
6. Combínase o traballo individual e en equipo. 
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura. 
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 
escrita. 
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. 
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 
estándar. 
11. Ofrécense ao alumnado os resultados das probas / traballos, etc. 
12. Coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
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corrección das probas, traballos, etc. 
       13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus   

acertos e erros. 
       14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación. 
       15.Valórase a eficacia das medidas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación… 

 
i) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN 

DOS RESULTADOS. 
 

     Levarémola a cabo o longo do mes de setembro  e os instrumentos que 
usaremos son: expediente académico do alumno, fichas, resumes, probas 
obxectivas  encamiñadas a proporcionarnos información e datos acerca do 
punto de partida de cada alumno; e nos proporcione  unha primeira fonte de 
información sobre os coñecementos previos e características persoais, que nos 
permitan unha mellor  atención a diversidade de alumnos  e unha metodoloxía 
adecuada o grupo . 
    Tendo en conta os resultados proporemos que conten con reforzos 
educativos, dentro ou fóra da aula, aquel alumnado que  o precise. 
 
 

 j) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 
      VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN 

      Co obxecto de nos axustar o máximo posible á realidade dos nosos alumnos, 
acordamos realizar unha valoración das súas características segundo os 
seguintes parámetros: 

 Que valorar: 
 Rendemento do alumno no curso anterior. 
 Personalidade. 
 Afeccións e intereses. 
 Situación económica e cultural da familia. 
 etc. 

 Como obter a información: 
 Informes de titores anteriores. 
 Cuestionario previo aos alumnos. 
 Entrevista individual. 
 Cuestionario aos pais. 
 Entrevista cos pais. 
 etc. 

 
Deste xeito, o equipo docente prevé distintas vías de resposta ante o amplo 

abano de capacidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos 
alumnos; actividades de reforzo e ampliación, ou unha adaptación curricular 



segundo o caso. 
Neste intre hai unha alumna con adaptación curricular e ningún neno  con 

medidas de ampliación nos contidos; pero atendendo a diversidade de ritmos de 
traballo, capacidades, dificultades de aprendizaxe si é preciso adaptar algunhas 
das actividades propostas así como a metodoloxía a empregar. 

Nas aulas contamos con profesorado de apoio en varias áreas e para diversos 
alumnos/as. 

O alumnado que é informado polo equipo de Orientación e o precisa  recibe un 
apoio específico fóra da aula. 

 

 

k) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN   

         A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos que 
interactúan en todas as áreas do currículo escolar, e o seu desenvolvemento 
afecta á globalidade do mesmo. Algúns destes valores trabállanse de xeito 
específico con Unidades didácticas adaptadas, e con actividades de todo o 
Centro, como son: O Día da conmemoración da Constitución e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, O Día da Declaración Universal do Dereitos Humanos, O 
Día da Paz, O Día Internacional da Muller Traballadora, O Día Mundial do 
Dereitos do Consumidor, O Día Mundial da Saúde, O Día Mundial do Medio 
Ambiente; e outros que xa veñen marcados no calendario escolar. Coa 
elaboración de carteis, murais, traballos en grupo e individuais, etc. Aínda que 
tamén se traballan de forma esporádica o longo de todo o curso escolar e dun 
xeito mais puntual cando aparecen como contidos transversais dentro das 
unidades didácticas programadas, dentro da propia aula. 
Entre os valores que teñen unha presenza máis relevante destacamos os 
seguintes: 

 Educación moral e cívica. 
Maniféstase nunha valoración positiva da participación, o intercambio de 
puntos de vista, o respecto polas opinións e as regras etc. 

 Educación para a paz. 
O obxectivo é que o neno comprenda que a construción da paz é unha 
tarefa de todos. Igual que sucede cos conflitos cotiáns. E as diferenzas 
culturais entre os distintos pobos. 
 Educación para a saúde. 

O coñecemento do propio corpo, e algúns conceptos básicos de saúde e 
de hixiene; que deben traducirse en hábitos e manterse durante toda a 
vida da persoa. 
 Educación ambiental. 
 Céntranse no descubrimento do contorno e no desenvolvemento dunha 

actitude favorable á protección e á conservación do medio inmediato. 
 Educación viaria. 
O obxectivo é capacitar o neno na súa faceta de peón autónomo e posible 
condutor de bicicletas. Ademais aténdese ao coñecemento das redes e das 
infraestruturas de transporte, facendo partícipe ao neno das pautas de 
actuación no uso de calquera dos medios de transporte, privados ou 
colectivos. 
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 Educación do consumidor. 
A educación para o consumo responsable comeza con reflexións sobre 
as actitudes dos nenos e das nenas, que deben empezar a distinguir 
entre aquilo que realmente necesitan (a roupa, a comida, o transporte 
etc.) e aquilo do que poden prescindir facilmente. 

 Educación non-sexista. 
Preséntase a muller en situacións iguais ás do home, tanto no ámbito da 
escola coma no do traballo e noutros contextos cotiáns. Por outra parte, 
utilízase unha linguaxe coeducativa. 

 

       Contribuímos ao plan de convivencia coas seguintes accións: 

  

 Facilitar a integración dos novos alumnos e alumnas, procedentes das 
diferentes escolas unitarias adscritas o centro, no seu grupo-clase e no 
conxunto da dinámica escolar. 

 

 Explicarlle os alumnos/as o inicio de curso os deberes e dereitos, as 
normas de convivencia polas que se rexe o centro; así como as posibles 
sancións  que se derivan do incumprimento das mesmas. 

 

 Fomentar no grupo de alumnos o desenvolvemento de actitudes 
cooperación e respecto, así mesmo e os demais, tanto no centro como no 
seu contorno sociocultural e natural. 

 
        Accións encamiñadas ao desenvolvemento do Proxecto TICs do centro son: 
 

  Nas aulas empregaremos o ordenador e a taboleiro dixital naquelas 
actividades deseñadas para tal fin. 

 Acudiremos a aula de informática semanalmente para traballar cos 

ordenadores, introducindo ao alumnado no procesador de textos, na 

presentación dalgunha tarefa e na busca e uso da información. 

  

       Desenvolveremos diferentes actividades ao longo do curso enmarcadas    

dentro do Proxecto Lector do Centro ou da programación anual de biblioteca: 

 Trabállase a lectura en todas as áreas facendo fincapé na comprensión 
dos textos, vocabulario, tipoloxías, … Farémolo de xeito colectivo ou 
individual, en diferentes soportes : impresos ou electrónicos e con diferentes 
finalidades: obter datos, resolver un problema, informarnos , etc. 

 Produción de textos escritos de diferentes tipoloxías e finalidades onde 
terán en conta as normas  gramaticais e de morfosintase. 

 Hora de Ler: Os mércores dedicaremos 40 minutos á lectura na última 
sesión. Farase de distintos xeitos (silenciosa, colectiva, unha persoa le 
para as demais, …), con distintos fins (lectura por pracer, lectura para 
informar, para aprender…,etc) e dende diferentes soportes (libros 



impresos, taboleiro dixital, ordenador, etc) 

 A mochila viaxeira que durante unha semana compartirán coa familia. Nela 
van diferentes tipos de documentos. 

 Hora da biblioteca: Acoden a biblioteca do centro ca titora para buscar 
información, coñecer as novidades, ler o que el@s queiran, facer 
formación  de usuarios ou formación documental, préstamo, etc. 

 Lectura dalgunha obra literaria en cada trimestre con todo o grupo, 
recollidas no itinerario lector. Con ela faremos actividades antes, durante e 
despois da lectura.   

 Participar no desenvolvemento do Proxecto Documental do centro: “Os 
bosques: realidade e fantasía”. 

 Participar en actividades de animación a lectura coma contacontos, 
encontros con autores ou ilustradores,… 

 Actividades deseñadas para conmemorar o día de…. (A biblioteca, a paz, 
a poesía, do libro, etc.). 

 
Contribuímos o desenvolvemento do Proxecto Lingüístico do centro con: 
 

 Uso do galego nas áreas así determinadas no mesmo. 

 Participar en actividades complementarias e extraescolares que contribúan 
a difundir aspectos básicos da cultura galega: conferencias, viaxes 
didácticas, concursos artísticos e literarios, audicións musicais, 
proxeccións cinematográficas, etc... 

 Participar no proxecto: “Vedra Medra, Emociona-T”. 

 Contribuír ao coñecemento da literatura, cinematografía, ... en lingua 
galega e uso da mesma nas súas producións. 

 Uso do galego no tempo de ocio e fóra da aula. 

 Uso do galego nas reunións coas familias. 
 
Participaremos nas actividades propostas dende Voz Natura, no proxecto do 
Bosque. 

  
l) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

        Participaremos nas actividades complementarias propostas polo Claustro 
de profesores ao longo do presente curso escolar: Magosto, Nadal, Entroido, 
Letras Galegas... 
         Con respecto ás actividades extraescolares, pensamos  participar naquelas 
que serven de apoio o currículo: concertos musicais, obras de teatro, visitas a 
museos e calquera saída de carácter didáctico. Están previstas saídas para 
coñecer a contorna próxima: Pazo de Ribadulla, Casa do Concello.     

 
m) MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACION 

DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN  DOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

      Ao remate do curso realizarase unha avaliación da programación atendendo 



 

 119 

a: 

 Grao de consecución dos obxectivos.   

 Adecuación das actividades ao alumnado ás que van dirixidas. 

 Modificacións necesarias na metodoloxía de traballo co alumnado. 

 Necesidade de novas estruturas e procesos de ensino e aprendizaxe. 

 Adecuación e suficiencia dos recursos 

 Adecuación da atención á diversidade 

 Valoración dos Proxectos Lector, Tics, Convivencia e Lingüístico 

 Temporalidade axeitada. 

 Tipoloxía de avaliación e resultados obtidos desta modalidade de avaliación. 

 Implicación de todos os participantes. 

 Grao de satisfacción dos implicados Nas reunións de nivel faremos unha 
revisión de cada un destes puntos para tomar nota dos aspectos a mellorar 
ou cambiar da programación , que recolleremos por escrito e engadiremos á 
memoria final. 

 
  

 
 


